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Bob blwyddyn, cynhelir dau ddigwyddiad 
ymwybyddiaeth cenedlaethol er mwyn cydnabod rôl 
amhrisiadwy gofalwyr. Mae’r Wythnos Gofalwyr, sy’n 
cydnabod y cyfraniad a wneir gan ofalwyr, yn codi 
ymwybyddiaeth (ee ymhlith ASau) ac mae’n darparu 
gwybodaeth am yr help a’r cymorth sydd ar gael, ac 
fe’i cynhelir tua canol mis Mehefin fel arfer; ac mae’r 
Diwrnod Hawliau Gofalwyr yn sicrhau bod gofalwyr yn 
ymwybodol o’u hawliau (yn enwedig budd-daliadau), 
ac yn cael ei gynnal ddiwedd fis Tachwedd.
Eleni, cynhelir y Diwrnod Hawliau Gofalwyr ar ddydd 
Gwener 28 Tachwedd a’r thema a ddewiswyd gan 
Carers UK fydd: ‘Gofalu am rywun? Byddwch yn 
ymwybodol o’ch hawliau’.
Yn ôl Carers UK, bydd y Diwrnod “yn canolbwyntio ar:
• Sicrhau bod gofalwyr yn ymwybodol o’u hawliau.
Bob blwyddyn, bydd dros 2 filiwn o bobl yn dod yn 
ofalwyr. Mae nifer yn cael anhawster wrth gyfarwyddo 
gyda’r llu o wasanaethau a hawliau sydd ar gael ar 
eu cyfer, ac ni fyddant yn cael cymorth ariannol ac 
ymarferol. Ac nid yw hyn yn rhywbeth sy’n berthnasol 
i bobl y maent newydd ddechrau gofalu yn unig – 
weithiau, ni fydd y rhai y maent wedi bod yn gofalu am 
flynyddoedd yn ymwybodol o’r hyn y mae ganddynt yr 
hawl i’w gael hyd yn oed.

• Rhoi gwybod 
i ofalwyr 
ble y mae 
modd iddynt 
gael help a 
chymorth.

Mae gofalu yn gallu arwain at bob fath o sialensiau. 
Rydym yn dymuno i bob gofalwr wybod ble y mae 
modd iddynt droi am gyngor, gwybodaeth a chymorth, 
boed hynny yn eu cymuned leol neu ar-lein.
• Codi ymwybyddiaeth o anghenion gofalwyr.
Mae’r Diwrnod Hawliau Gofalwyr yn codi 
ymwybyddiaeth o anghenion gofalwyr ymhlith y 
cyhoedd, penderfynwyr a gweithwyr proffesiynol, ac 
mae’n ein helpu i wireddu ein gweledigaeth o gael 
cymdeithas sy’n parchu, sy’n gwerthfawrogi ac sy’n 
cynorthwyo gofalwyr”.
Bydd modd gweld rhagor o wybodaeth am unrhyw 
ddigwyddiadau a gynhelir yn y Fro trwy droi at: www.
valeofglamorgan.gov.uk/carers a dilyn y ddolen 
ynghylch digwyddiadau a hyfforddiant.
Mae gwefan Carers UK yn cynnwys rhagor o 
wybodaeth hefyd:
http://www.carersuk.org/news-and-campaigns/
campaigns/carers-rights-day

Gwasg Gofal
Cylchlythyr i Ofalwyr Bro Morgannwg Tachwedd 2014

Diwrnod Hawliau Gofalwyr 2014

Hysbysfwrdd Gofalwyr y Fro
Os hoffech gael y wybodaeth berthnasol ddiweddaraf er mwyn eich helpu gyda’ch rôl gofalu, trowch 
at yr Hysbysfwrdd Gofalwyr. Y dudalen hon ar y we i ofalwyr y Fro yw’r man i gael gwybod am 
ddigwyddiadau a gynhelir cyn bo hir, boreau coffi ac eitemau eraill o ddiddordeb i ofalwyr.
http://www.valeofglamorgan.gov.uk/en/living/social_care/adult_services/caring_for_someone/
carers_noticeboard.aspx 

Diwrnod Hawliau a Gwybodaeth Iechyd Meddwl i Deuluoedd 
a Gofalwyr: Dydd Mawrth 25 Tachwedd rhwng 10am a 4pm yn 
Amgueddfa Stori Caerdydd, Yr Aes, CF10 1BH
Bydd Hafal yn cynnal digwyddiad ar ddydd Mawrth 25 Tachwedd i deuluoedd, ffrindiau a gofalwyr sy’n byw 
yng Nghaerdydd a’r Fro. Mae croeso i unrhyw sy’n cynorthwyo rhywun sy’n cael problemau iechyd meddwl 
ac yr hoffent ddysgu mwy am eu hawliau ac am yr help sydd ar gael iddynt, fynychu’r digwyddiad. Darparir 
cinio a lluniaeth. Mae modd i ni dalu costau teithio hefyd i unrhyw un sy’n teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus 
neu y maent yn gyrru i’r digwyddiad. Mae’r lleoedd ar gael yn rhad ac am ddim, ond bydd yn rhaid eu 
harchebu ymlaen llaw. Cysylltwch â Bec am ragor o wybodaeth neu i archebu lle. Mae modd i chi anfon 
e-bost at rebecca.cicero@hafal.org neu ffonio neu anfon neges destun at 07792 653205

http://www.valeofglamorgan.gov.uk/carers
http://www.valeofglamorgan.gov.uk/carers
http://www.carersuk.org/news-and-campaigns/campaigns/carers-rights-day
http://www.carersuk.org/news-and-campaigns/campaigns/carers-rights-day
http://www.valeofglamorgan.gov.uk/en/living/social_care/adult_services/caring_for_someone/carers_noticeboard.aspx
http://www.valeofglamorgan.gov.uk/en/living/social_care/adult_services/caring_for_someone/carers_noticeboard.aspx
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Mae’n Cydweithwyr yn y Brifysgol Agored yn 
yr Alban wedi datblygu cwrs dysgu agored ar-
lein gyda gofalwyr ac ar eu cyfer. Mae Caring 
Counts yn gwrs cynllunio a hunan-fyfyrio sydd ar 
gael am ddim.
Mae’r cwrs yn cynnwys straeon a phrofiadau 
ystod o ofalwyr o gefndiroedd ac amgylchiadau 
gofalu amrywiol iawn, y maent yn rhannu eu 
bywydau mewn testun a ffilm. Mae modd i 
ddefnyddwyr ddewis cwblhau cyfres o gwisiau 
er mwyn cael bathodyn digidol sy’n nodi eu 
cyflawniad wrth gwblhau’r cwrs.
Ar gyfer pwy y mae Caring Counts?
Mae’r cwrs hwn ar gyfer gofalwyr o unrhyw oed 
ac ar unrhyw gyfnod yn ystod eu bywyd neu eu 
rôl gofalu. Er ei fod wedi cael ei ddatblygu yn 
yr Alban, mae’n berthnasol iawn i ofalwyr yng 
Nghymru ac ar draws gweddill y DU.
Mae’r cwrs yn helpu gofalwyr i gydnabod ac 

i werthfawrogi eu sgiliau a’u profiadau, gan 
awgrymu cyfleoedd i ddysgu a syniadau eraill 
ynghylch datblygiad personol, ac mae’r cwrs yn 
cynnwys gwybodaeth fanwl ynghylch cynllunio 
gyrfa i’r rhai sy’n meddwl am gyflogaeth, neu’r 
rhai sy’n ystyried dychwelyd i’r gwaith a/neu 
astudio, y gallent fod wedi gorfod oedi hynny am 
gyfnod. 
Sicrhau bathodyn digidol Caring Counts!
Mae modd i ddysgwyr gael cydnabyddiaeth 
am eu dysgu trwy gwblhau cwisiau ar-lein 
sy’n arwain at fathodyn digidol sy’n cydnabod 
y ffaith eu bod wedi llwyddo i gwblhau’r cwrs. 
Mae bathodynnau digidol yn ffordd ddefnyddiol 
o ddangos cyfranogiad ac o gydnabod dysgu 
anffurfiol. 
Am ragor o wybodaeth, trowch at 
www.open.edu/openlearnworks/course/view.
php?id=1688
Bydd erthygl am gwrs “Pathways to Success” y 
Brifysgol Agored yn ymddangos yn rhifyn nesaf 
Gwasg Gofal.

Mae Follow Your Dreams – a sefydlwyd i 
gynorthwyo plant a phobl ifanc y mae ganddynt 
anableddau dysgu i ganlyn eu breuddwydion 
– yn helpu pobl anabl i sicrhau cyflogaeth trwy 
ddefnyddio fideo!

Mae myCVinAction.com yn brosiect ysbrydoledig 
sy’n canolbwyntio ar ddangos gallu unigolyn 
i gyflawni rôl mewn swydd gyda CV fideo 
Am ddim, gan rymuso unigolion gyda ffordd i 
ddangos eu sgiliau a’r hyn y gallant ei gynnig 
i gyflogwyr – gan osgoi gorfod delio gydag 
anawsterau wrth ysgrifennu CV, llenwi ffurflenni 
cais a chyfweliadau swydd anghyffyrddus o 
bosibl!

Roedd arolwg a gynhaliwyd yn ddiweddar gan 
Mencap yn dangos bod 80% o bobl ifanc y mae 
ganddynt anableddau dysgu yn breuddwydio am 
sicrhau swydd a byw bywyd annibynnol, ac mai 
dim ond 6% ohonynt sy’n gweithio.

Yn yr hinsawdd economaidd bresennol, mae’n 
her i unrhyw un sicrhau cyflogaeth, ond yn 
aml, bydd cyflogwyr yn diystyru unrhyw CV 
sy’n dangos anabledd o ganlyniad i ddiffyg 

dealltwriaeth, ac mae hyn yn golygu na fydd yr 
unigolyn yn cyrraedd y cam cyfweld. Os byddant 
yn symud ymlaen i’r cam cyfweld, mae modd i’r 
broses fod yn un frawychus i’r ddwy ochr.

Mae myCVinAction.com yn darparu datrysiad 
gofalgar, syml ac effeithiol er mwyn arddangos 
sgiliau, gallu a nodweddion personoliaeth yr 
ymgeisydd, gan helpu i bontio’r bwlch rhwng yr 
unigolyn a’r cyflogwr.

Yn ogystal â’r CV fideo, mae myCVinAction.com 
– law yn llaw gyda gweithwyr AD proffesiynol a 
chynghorwyr Llywodraeth Cymru – wedi datblygu 
gweithdai am ddim i ysgolion a cholegau 
ynghylch ysgrifennu CV, a fydd yn amlygu eu CV 
nhw. Mae’r gweithdy yn cynnig llwyfan naturiol er 
mwyn seilio’r CV fideo arno, ac yna, mae modd 
arddangos y ddau ar dudalen proffil unigryw ar 
myCVinAction.com.

Trowch at www.myCVinAction.com
Mae Gwasg Gofal yn ddiolchgar i “The Index” am 
roi eu caniatâd i ddefnyddio’r erthygl hon.

Caring Counts

My CV in Action

http://www.open.edu/openlearnworks/course/view.php?id=1688
http://www.open.edu/openlearnworks/course/view.php?id=1688
http://www.myCVinAction.com
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Mae Sgrinio Coluddion Cymru 
wedi lansio dau lyfryn newydd er 
mwyn cynorthwyo gofalwyr a staff 
asiantaethau gofal i helpu rhywun i 
gwblhau pecyn sgrinio coluddion.
Mae un llyfryn ar gyfer gofalwyr y bydd angen iddynt 
gynorthwyo rhywun y maent yn gofalu amdanynt i 
wneud y prawf efallai. Mae’r llall ar gyfer staff sy’n 
gweithio mewn lleoliadau megis cartrefi gofal a 
phreswyl.
Mae Sgrinio Coluddion Cymru yn un o raglenni 
sgrinio GIG a gynhelir gan Iechyd Cyhoeddus 
Cymru. Mae’r rhaglen yn cynnig prawf yn y cartref 
er mwyn darganfod arwyddion cynnar canser y 
coluddyn ar gyfer pobl rhwng 60 a 74 oed sy’n byw 
yng Nghymru.
Bydd cyfranogwyr yn cael pecyn profi a thaflen 
wybodaeth yn y cartref, a gofynnir iddynt gasglu 
samplau bach o’u hysgarthion, ac mae hyn yn gallu 
bod yn anodd i rai pobl y mae angen iddynt gael 
gofal.
Nod y llyfrynnau newydd yw cynorthwyo gofalwyr 
a staff asiantaethau gofal i gwblhau pecyn prawf 
sgrinio’r coluddion ar ran rhywun y maent yn gofalu 
amdanynt.
Mae’n darparu gwybodaeth iddynt am 
benderfyniadau gwybodus, galluedd meddyliol 
ac mae’n ateb rhai cwestiynau cyffredin ynghylch 
Sgrinio Coluddion Cymru.

Datblygwyd y llyfrynnau gan 
Dîm Ymgysylltu Sgrinio Iechyd 
Cyhoeddus Cymru ac fe’u 
hadolygwyd gan grwpiau gofalwyr 
a staff cartrefi gofal ar draws 

Cymru.
Dywedodd Hayley Heard, Pennaeth Sgrinio 
Coluddion Cymru: “Mae Sgrinio Coluddion yn 
lleihau’r risg y byddwch yn marw oherwydd canser 
y coluddyn. Cynlluniwyd y prawf sgrinio coluddion i 
fod yn rhywbeth y mae modd ei gwblhau yn gyflym 
ac yn hawdd yn y cartref, ond mae’n gallu bod yn 
rhywbeth heriol i bobl y mae angen gofal arnynt.
“Gallai fod yn anodd iddynt ddeall risgiau a 
manteision sgrinio ac i wneud dewis gwybodus 
ynghylch a ddylent gymryd rhan neu beidio, ac i 
gwblhau’r pecyn a’i ddychwelyd”.
Mae modd gweld rhagor o wybodaeth trwy droi at  
http://www.bowelscreening.wales.nhs.uk/
information-for-carers neu gysylltu â’r Linell 
Gymorth Rhadffôn ar 0800 2943370
Byddem yn ddiolchgar i gael unrhyw adborth gan 
sefydliadau a Gofalwyr ynghylch sut y byddai modd i 
ni wella’r llyfryn ymhellach.
Os hoffech gael unrhyw wybodaeth bellach am y 
llyfryn neu os hoffech drefnu stondin neu rywun 
i ddod i roi cyflwyniad i chi am sgrinio coluddion, 
cysylltwch â’ch Ymarferwr Ymgysylltu Sgrinio lleol 
trwy anfon e-bost at emma.lippiatt@wales.nhs.uk

Sgrinio Coluddion Cymru – llyfryn i Ofalwyr

Dewch Ar-lein y Fro
Dosbarthiadau cyfrifiadurol AM DDIM ym Mro Morgannwg. Dosbarthiadau cyfrifiadurol ar ffurf 
sesiynau galw heibio, a ariannir gan grant a roddir gan Lywodraeth Cymru ac a ddarparir gan 
sefydliadau lleol y mae pobl yn ymddiried ynddynt. Mae sesiynau galw heibio yn rhai agored ac yn 
cael eu rhedeg heb amserlenni neu gwricwla penodedig. Mae croeso i chi fynd a dod heb orfod 
ymrwymo i gwrs cyfan ac mae modd i chi ddysgu cymaint neu gyn lleied ag y byddwch yn dymuno’i 
ddysgu. Yn aml, bydd gan bobl gwestiynau penodol, megis sut i gael cyfrif e-bost, sut i gysylltu â’u 
ffrindiau mewn gwlad dramor gan ddefnyddio Skype, neu sut i archebu tocynnau awyren ar-lein. Mae 
modd i chi ddewis dod â’ch dyfeisiau gyda chi hefyd.
Mae sesiynau galw heibio yn cynnig cyfle am ddim i ddefnyddio gliniaduron ac iPads y mae modd 
troi at y rhyngrwyd arnynt, ac maent yn cael eu rhedeg gan diwtor cymwys, yn ogystal â staff cymorth 
ychwanegol megis gwirfoddolwyr hyfforddedig. Maent yn ddigon hyblyg er mwyn cynnig cymorth un 
i un, felly maent yn ddelfrydol ar gyfer y rhai nad ydynt fyth wedi defnyddio cyfrifiadur o’r blaen. Mae 
sesiynau galw heibio yn cael eu trefnu ar draws y Fro mewn llyfrgelloedd a chanolfannau cymunedol.
Mae modd gweld rhagor o wybodaeth trwy droi at: www.getthevaleonline.org.uk neu ffoniwch
01446 741706 neu 07823 342302 

http://www.bowelscreening.wales.nhs.uk/information-for-carers
http://www.bowelscreening.wales.nhs.uk/information-for-carers
http://www.getthevaleonline.org.uk
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Yn rhifyn mis Medi Gwasg Gofal, roedd erthygl yn 
sôn am waith y gwasanaeth Tasgmon i ofalwyr. 
Yn dilyn hyn, roedd gan rai gofalwyr gwestiynau 
ychwanegol am y gwasanaeth. Mae Gofal a 
Thrwsio wedi bod yn ddigon caredig i gynnig 
atebion i’r cwestiynau a ofynnwyd gennych.
C.  A yw’r gwasanaeth Tasgmon hwn ar gyfer pobl 

o oedran penodol? Roedd rhywun yn gofidio y 
byddent yn rhy ifanc i fod yn ‘gymwys’

A.  Nid oes unrhyw gyfyngiadau o ran oedran
C.  Sawl gwaith y bydd modd i mi wneud cais am y 

gwasanaeth Tasgmon hwn?
A.  Hyd at 3 gwaith y flwyddyn

C.  A fydd cost am y gwasanaeth Tasgmon? Os 
bydd, faint yw hwn a phryd fydd yn cael ei godi?

A.  Ni chodir tâl am y llafur a bydd modd i 
gleientiaid fanteisio ar ostyngiad o £5 ar y 
deunyddiau hefyd

Am wybodaeth bellach ynghylch y Gwasanaeth 
Tasgmon i Ofalwyr a ddarparir gan Ofal a Thrwsio 
yn y Fro, mae croeso i chi gysylltu â ni neu ofyn i 
rywun gysylltu â ni ar eich rhan trwy:
Ffonio: 01446 704308 
Anfon neges e-bost at: care&repair@newydd.
co.uk  
Ysgrifennu at: 121 Broad Street, Y Barri, 
CF62 7AL

Canolfan Wybodaeth i Gleifion –  
Ysbyty Prifysgol Llandochau - Diweddariad 

Agorodd y Ganolfan Wybodaeth a Chymorth 
newydd yn Ysbyty Prifysgol Llandochau (UHL) 
ar 17 Medi. Mae’r Ganolfan wedi’i lleoli oddi 
ar y prif goridor, ger yr ystafell fwyta, ac mae’n 
darparu gwybodaeth, cymorth a gwasanaeth 
cyfeirio i gleifion, gofalwyr, ymwelwyr a staff.

Bydd aelodau’r Tîm Profiad Cleifion, gan 
gynnwys Hwylusydd Gwybodaeth Macmillan a’r 
Hwylusydd Cymorth i Ofalwyr, ar gael i gynnig 
cyngor. Bydd y Tîm Eiriolaeth a Phryderon, 
sy’n cynnwys aelodau o Dîm Pryderon UHB a 
Chyngor Iechyd Cymunedol Caerdydd a’r Fro, 
ar gael bob dydd Mawrth a dydd Iau.

Yn ogystal, bydd ein Swyddog Cymorth i 
Ofalwyr ni yn UHL, Lizzy Bray, ar gael bob 
wythnos. Bydd Lizzy yn fodlon cynorthwyo 
gydag unrhyw ymholiadau gan bobl y maent yn 
ofalwyr di-dâl i aelodau teuluol neu ffrindiau, ac 
i drefnu Asesiadau Gofalwyr yn ôl yr angen.

Bydd sefydliadau allanol yn mynychu hefyd, 
gan gynnwys Cymdeithas Alzheimer Caerdydd, 
Croesffyrdd y Fro a Sefydliad y Deillion 
Caerdydd.

Mae’r oriau agor yn amrywio, felly dylech droi 
at y manylion ar wefan y Bwrdd Iechyd (gweler 
y ddolen isod) neu’r hysbysfwrdd y tu allan i’r 
Ganolfan.

http://www.cardiffandvaleuhb.wales.nhs.uk/
uhl-contact-information 

Mae’r llun yn dangos gweithwyr proffesiynol amrywiol yn 
y Ganolfan Wybodaeth i Gleifion yn Ysbyty Llandochau 
(o’r chwith i’r dde) Tracey Skyrme, Uwch Nyrs Dros Dro, 
Gwasanaethau Profedigaeth;  Jane Rowlands-Mellor, 
Nyrs Arweiniol Dros Dro, Profiad Cleifion;  Michelle 
Fowler, Rheolwr Gwasanaethau Gwirfoddol;  Sheila 
Harrison, Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Profiad Cleifion;  
Nigel Hughes, Hwylusydd Profiad Cleifion, Hyfforddiant 
a Chymorth i Ofalwyr;  Ruth Walker, Cyfarwyddwr Nyrsio 
Gweithredol 

Gwasanaeth Tasgmon i Ofalwyr  
- Diweddariad

http://www.cardiffandvaleuhb.wales.nhs.uk/uhl-contact-information
http://www.cardiffandvaleuhb.wales.nhs.uk/uhl-contact-information
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Mae Matter yn wefan newydd i oedolion ifanc 
sy’n ofalwyr, y maent yn 16-25 oed, er mwyn eu 
galluogi i gysylltu, rhannu profiadau a throi at 
gymorth ar-lein.
Sefydlwyd Matter er mwyn gwrthsefyll yr 
unigrwydd sy’n deillio o ofalu. Mae’n gweithio 
fel gwefan cyfryngau cymdeithasol megis 
Facebook, ac mae’n ffynhonnell cyngor y mae 
modd ymddiried ynddo hefyd. Fe’i dyluniwyd 
trwy ymgynghori yn agos gyda gofalwyr ifanc a 
gafodd eu recriwtio yn benodol er mwyn helpu i’w 
siapio, er mwyn iddo fodloni eu hanghenion am 
gyfeillgarwch a gwybodaeth.
Mae Becky Hammerton, 18 oed o Dorset, yn 
gofalu am ei mam y mae ganddi anabledd 
corfforol, a’i thad, y mae ganddo faterion iechyd 
meddwl. Dywedodd: “mae bod yn ofalwr wedi 
cael effaith fawr ar fy mywyd cymdeithasol ers i mi 
ddechrau gofalu pan oeddwn yn wyth oed – wrth i 
eraill fynd i bartïon a chwarae y tu allan, roeddwn i 
y tu mewn yn edrych ar ôl mam a dad. Dechreuais 
sylweddoli bod pawb arall yn gwneud pethau a 
oedd yn hwyl fel mynd ar wyliau, ond nid oedd 
modd i mi fynd ar wyliau teuluol gan nad oedd 
hynny yn rhywbeth ymarferol i mam”.
“Yn yr ysgol uwchradd, nid oedd modd i mi fynd 
i gwrdd ffrindiau neu fynd i’r sinema fel y lleill, 
ond nid oedd gennyf rhyw lawer o ffrindiau yn yr 
ysgol ta beth oherwydd yr oeddwn yn dawel ac 

yn ‘wahanol’. Hyd yn oed nawr, ni fyddaf yn cael y 
siawns i fynd allan i glybiau nos fel y rhan fwyaf o 
bobl ar ôl iddynt gael eu pen-blwydd yn 18 oed”.
“Credaf bod rhai gofalwyr yn hollol unig – nid oes 
rhwydwaith cymorth digon da yn bodoli yn fy marn 
i. Ond credaf y bydd Matter yn rhoi’r cyfle i ni fynd 
i’r afael gyda’r unigrwydd hwnnw a siarad gyda 
phobl y maent mewn sefyllfaoedd tebyg i ni.”
Datblygwyd gwefan Matter gan yr Ymddiriedolaeth 
Gofalwyr fel rhan o raglen About Time, gan 
ddefnyddio cronfeydd gan The Co-operative, a 
wnaeth godi £6m i oedolion ifanc sy’n ofalwyr fel 
elusen y flwyddyn The Co-operative yn 2013.
Dywedodd Michele Lambert, Pennaeth Digidol yn 
yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr: “Nid yw cymorth bob 
amser ar gael i ofalwyr iau, y mae eu bywydau 
yn aml yn llawn straen a galwadau. Mae’n hawdd 
teimlo’n unig ac fel y mae’n harolwg yn dangos, 
mae’r agweddau cymdeithasol ar fywyd yn 
gallu cyfateb â’r rhai anoddaf i’w cynnal. Dyma 
pam ein bod wedi datblygu Matter, sy’n cynnig 
y cyfle i droi at gyngor a gwybodaeth ar ffôn 
symudol, gan ganiatáu i ofalwyr rannu problemau 
a llwyddiannau, a chynnig system cymorth 
cymheiriaid sydd ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod 
yr wythnos.”
Trowch at https://matter.carers.org neu
www.youngcarers.net

Matter – Gwefan Newydd i Oedolion Ifanc sy’n Ofalwyr

Talking Progress
Yn rhifyn mis Tachwedd 2013 o Gwasg 
Gofal, roedd erthygl yn sôn am Ganfyddiadau 
cychwynnol y Grŵp Ffocws gan Carers UK. 
Yn y darn, soniwyd am gymwysiadau ar ffonau 
symudol (neu “apiau” symudol), a sut y byddai 
modd i ofalwyr ddefnyddio’r rhain. Meddalwedd 
a gynlluniwyd er mwyn gweithio ar ffonau clyfar, 
llechi a dyfeisiau symudol eraill yw apiau.

Byddai gan Wasg Gofal ddiddordeb mewn clywed 
gan ofalwyr am eu profiadau wrth ddefnyddio’r 
dechnoleg hon. Yn hwn, a rhifynnau yn y dyfodol, 
bydd Gwasg Gofal yn ystyried Apiau amrywiol; 
“Talking Progress” yw’r cyntaf i gael sylw.

Mae Talking Progress yn Ap ar gyfer oedolion sy’n 
dioddef o iselder. Gan ddefnyddio’r Ap hwn, mae 
modd i chi gofnodi’ch hwyl er mwyn creu siartiau 
cynnydd, sy’n gallu olrhain eich adferiad a helpu 

i gyfrannu at eich trafodaethau gyda’ch meddyg. 
Mae’r ap yn cynnwys cyngor defnyddiol hefyd 
ynghylch newidiadau i’ch ffordd o fyw, yn ogystal â 
gwybodaeth am achosion iselder a’r triniaethau ar 
ei gyfer.

Nodweddion Talking Progress:

• Gwybodaeth addysgiadol am iselder

• Dyddiadur Hwyliau

• Tudalennau nodiadau

• Cyngor ynghylch byw bywyd iach

• Larwm atgoffa am feddyginiaeth

Nid yw’r cymhwysiad ar gyfer unigolion dan 18 
oed ac nid yw wedi cael ei gynllunio er mwyn eu 
denu. Am ragor o wybodaeth, trowch at:  
www.talkingprogress.co.uk 

https://matter.carers.org
http://www.youngcarers.net
http://www.talkingprogress.co.uk
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Cymunedau yn 
Gyntaf Y Barri
Mae Cymunedau yn Gyntaf Y Barri, sy’n cael 
ei harwain gan Gyngor y Fro, yn rhaglen gwrth-
dlodi ar gyfer preswylwyr sy’n byw yn rhannau 
o ardaloedd Buttrills, Cadoc, Castleland, Court 
a Gibbonsdown yn Y Barri. Rydym yn cynnal 
ystod eang o brosiectau iechyd, ffyniant a dysgu, 
o helpu pobl i ddychwelyd i gyflogaeth, i golli 
pwysau, bod yn fwy gweithgar a llawer mwy.
Efallai y byddai gan ofalwyr a’r bobl y maent yn 
gofalu amdanynt diddordeb arbennig mewn rhai 
o’r prosiectau, fel ein Clwb Cinio, a gynhelir ar 
ddydd Mercher cyntaf y mis. Yn ystod y sesiwn 
hon, byddwch yn cael pryd dau gwrs, byddwn 
yn chwarae gemau fel Bingo ac mae’n ffordd 
wych o gyfarfod pobl arall a chael hwyl. Cynhelir 
y sesiynau hyn yng Nghanolfan Gristnogol 
Parkside, St Bride’s Way, Y Barri, ac maent yn 
costio £2.85.
Yn ail, rydym yn cynnal sesiynau galw heibio 
cyfrifiadurol ar gyfer y rhai yr hoffent ddysgu sut 
i ddefnyddio cyfrifiadur, y rhyngrwyd neu lechen 
mewn amgylchedd cyfeillgar, lle y bydd modd i 
chi fynd a dod fel y mynnwch. Trwy feithrin hyder 
wrth ddefnyddio’r rhyngrwyd, mae modd i hyn 

helpu gofalwyr i deimlo’n llai unig wrth ymuno â 
fforymau ar-lein ac mae’n eich galluogi i wneud 
pethau ymarferol penodol megis siopa ar-lein a 
dod o hyd i wybodaeth ddefnyddiol. Rydym yn 
cynnal y sesiynau canlynol: 

Amser Diwrnod Lleoliad
10am – 
12pm

Bob Dydd 
Mawrth

Canolfan Menter 
Cymunedol, Skomer 
Road, Y Barri, 
CF62 9DA

1pm – 
3pm

Bob Dydd 
Mercher

Canolfan Gymunedol 
Margaret Alexander, 
Alexandra Crescent, 
Y Barri, CF62 7HU

1pm – 
3pm

Bob Dydd 
Iau

Canolfan Gymunedol 
Parc Victoria, Church 
Road, CF63 1JY

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn unrhyw rai 
o’r sesiynau uchod neu os hoffech gael gwybod 
mwy am Gymunedau yn Gyntaf Y Barri, trowch at  
www.BarryCommunitiesFirst.org neu ffoniwch 
01446 709432.

Brechiad rhag y ffliw i ofalwyr yn 
rhad ac am ddim – Nodyn i’ch 
Atgoffa
Unwaith eto eleni, mae modd i ofalwyr gael y 
brechiad tymhorol rhag y ffliw yn rhad ac am ddim.
Dywedodd Nuala Mahon, Nyrs Imiwneiddio Arweiniol 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro:
“Byddem yn annog unrhyw un y maent yn gymwys 
i gael y brechiad i fanteisio ar y cynnig. Mae feirws 
y ffliw yn lledaenu yn hawdd ac mae modd iddo fod 
yn salwch difrifol, yn enwedig i’r rhai y maent yn 
oedrannus neu y mae ganddynt gyflyrau iechyd eraill 
yn barod. Mae’r brechiad am ddim, mae’n ddiogel 
ac yn effeithiol. Bob blwyddyn, bydd feirws tymhorol 
y ffliw yn newid, felly hyd yn oed os gawsoch chi 
frechiad rhag y ffliw y llynedd, bydd angen i chi gael 
un eleni er mwyn diogelu’ch hun a’r bobl yr ydych yn 
gofalu amdanynt.
Os ydych yn gofalu am berthynas neu ffrind 
oedrannus neu agored i niwed, mae gennych yr 
hawl i gael brechiad rhag y ffliw am ddim. Dylech 
siarad gyda’r Eiriolwr dros Ofalwyr yn eich meddygfa 

er mwyn sicrhau eich bod yn cael eich cynnwys yn y 
gofrestr gofalwyr.
Ychwanegodd Nuala:
“Ni all y brechiad rhag y ffliw i oedolion roi’r ffliw i 
chi, er y gallai, yn yr un modd ag unrhyw frechiad 
arall, achosi braich boenus yn y man lle y rhoddwyd 
y pigiad a phoenau cyffredinol am ddiwrnod neu 
ddau.”
Am ragor o wybodaeth am y ffliw, dylech siarad 
gyda’ch Meddyg Teulu, eich Nyrs Bractis neu’ch 
Fferyllydd lleol. Sylwer y bydd rhaglen y brechiad am 
ddim rhag y ffliw yn parhau tan fis Mawrth 2015. Os 
bydd unrhyw un yn cael problem manteisio arni trwy 
feddyg teulu (na fydd ganddynt frechiad weithiau 
yn nes ymlaen yn ystod y tymor), bydd modd iddynt 
fanteisio ar y brechiad trwy Fferyllfeydd bob amser.
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Nuala Mahon, 
Cydlynydd Imiwneiddio, Ffôn 02920 336207  http://
www.cardiffandvaleuhb.wales.nhs.uk/seasonal-
flu 

http://www.BarryCommunitiesFirst.org
http://www.cardiffandvaleuhb.wales.nhs.uk/seasonal-flu
http://www.cardiffandvaleuhb.wales.nhs.uk/seasonal-flu
http://www.cardiffandvaleuhb.wales.nhs.uk/seasonal-flu
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Cynorthwyo Pobl Ifanc i 
fod yn fwy annibynnol

Ariannir rhaglen Byw Bywyd Annibynnol y Fro trwy 
Elfen Anabledd Teuluoedd yn Gyntaf, ac mae’n 
fenter ar y cyd rhwng Barnardo’s a Gweithredu 
dros Blant.
Rydym yn gweithio gyda phobl ifanc y rhoddwyd 
diagnosis anabledd iddynt ac y maent rhwng 14 a 
18 oed, gan ddatblygu’r sgiliau presennol y mae 
eu hangen arnynt er mwyn byw bywyd fel oedolyn, 
yn ogystal â meithrin rhai newydd.
Rydym yn rhedeg rhaglen ar ffurf gweithdy 12 
wythnos lle y bydd y bobl ifanc yn dysgu am 
faterion hanfodol bob wythnos megis trin arian, 
siopa, bwyta’n iach a phendantrwydd, yn ogystal â 
chael profiadau ymarferol megis gwneud gwelyau, 
delio gyda dillad i’w golchi a pharatoi prydau 
syml. Cynhelir y grwpiau mewn ffordd anffurfiol 
a hwyliog er mwyn caniatáu i bob person ifanc 
i rannu profiadau ac i ddysgu ar eu cyflymder 
eu hunain. Trwy gydol yr wythnosau, y thema 
gyffredin a’r geiriau allweddol yw ‘annibyniaeth’ 
a ‘bywyd fel oedolyn’, er mwyn paratoi pobl ifanc 
am y newidiadau sydd ar y gorwel, a’u galluogi i 
feddwl am eu hunain fel oedolion ifanc cyfrifol ac 
annibynnol.
Bu modd i rai pobl ifanc gael rhywfaint o waith un-i-
un, sy’n ymyrraeth tymor byr sy’n canolbwyntio yn 
fwy ar ganlyniad penodol.
Mae’n hanfodol i rieni a gofalwyr ein pobl ifanc eu 
bod yn cael eu cynorthwyo wrth iddynt ddatblygu 
i fod yn oedolion, gan ei fod yn newid enfawr i rai 
sy’n gallu achosi nifer o broblemau a chynnig nifer 
o brofiadau newydd. Cyn ymuno â grŵp neu gael 
cymorth annibyniaeth un i un, byddwn yn cynnal 
ymweliad â’r cartref, lle y bydd modd i ni gael 
trafodaeth agored a gonest gyda’r person ifanc a’r 
rhiant neu’r gofalwr am y meysydd y mae angen i 
ni ganolbwyntio arnynt yn arbennig, a’r manteision 
y maent yn dymuno eu gweld ar ôl i’r gwaith gael 
ei wneud.
I rai rhieni a gofalwyr, mae hyn wedi bod yn 
ymwneud â helpu eu person ifanc i ymgysylltu 
gyda gweithgareddau cymunedol, fel bod modd 
iddynt gyfarfod pobl newydd a chael rhywfaint o 
annibyniaeth i ffwrdd o gartref y teulu. I eraill, mae 
wedi ymwneud â galluogi pobl ifanc i ‘hyfforddi 
teithio’ fel na fydd yn rhaid iddynt ddibynnu 
ar rieni a gofalwyr i fynd â nhw i leoliadau a 

gweithgareddau mwyach, gan bod modd iddynt 
ddechrau defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus mewn 
ffordd ddiogel a chyfrifol. Mae hyn wedi cael effaith 
aruthrol ar rai o’n pobl ifanc yn ardaloedd gwledig 
Bro Morgannwg, y maent wedi dechrau cyfarfod y 
tu allan i’r ysgol a mynychu grwpiau gyda’i gilydd, 
gan bod modd iddynt gyrraedd yno a dychwelyd 
oddi yno eu hunain. Mae hyn wedi cael effaith 
gadarnhaol fawr iawn ar eu hunan-barch a’u hyder, 
yn ogystal â’u rhieni neu eu gofalwyr, gan eu bod 
yn gwybod eu bod wedi cael eu ‘monitro’, eu bod 
wedi cael eu haddysgu ynghylch sut i wneud hyn 
yn ddiogel a’u bod yn gwybod sut i geisio help a 
chyngor os bydd cynlluniau yn mynd o chwith.
Rydym yn deall bod modd i bobl ifanc ddysgu 
tasgau annibyniaeth yn y cartref, ond mae’n 
wych eu bod yn cael cyfleoedd eraill a lleoliadau 
i ddysgu mewn grwpiau a meithrin eu hyder a’u 
hunan-barch ar yr un pryd.
Mae’r holl rieni a phobl ifanc wedi bod yn 
ddiolchgar am y gweithdai 12 wythnos a’r gwaith 
un i un a wnaethpwyd, a dyma rai o’r sylwadau a 
wnaethpwyd gan rai rhieni/gofalwyr.
Ers dod i’r grwpiau, dywedodd un fam wrthym bod 
ei merch yn fodlon rhoi ei holl dillad i’w golchi yn 
y fasged dillad brwnt a’i bod yn hoffi didoli’r dillad 
lliw a’r dillad gwynion er mwyn eu rhoi yn y peiriant 
golchi dillad.
Ers dysgu rhai sgiliau annibyniaeth, dywedodd 
mam arall wrthym bod ei mab yn dymuno paratoi 
ei ginio pecyn ei hun ar gyfer yr ysgol nawr, a’i 
frecwast ei hun bob bore.
Dywedodd rhiant arall wrthym eu bod wedi 
gweld eu mab yn aeddfedu ers iddo fod yn fwy 
annibynnol, a bod modd iddo gerdded i glwb 
ieuenctid y mae wedi ymuno ag ef nawr, gan alw 
am ffrind ar y ffordd.
Am ragor o wybodaeth ac i ddarganfod sut i 
gymryd rhan, cysylltwch â Suzanne Lush yng 
Nghysylltiadau Cymunedol Barnardo’s ar 02920 
571910 neu anfonwch e-bost at: community.
links@barnardos.org.uk 
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Journeys – Adnodd Ar-lein sy’n Cynorthwyo Pobl i 
ddarganfod eu llwybr wrth iddynt wella o Iselder
Journeys yw’r unig sefydliad yn y DU y mae 
ei brif ddiben yn ymwneud â helpu pobl 
i ddarganfod eu llwybr er mwyn gwella o 
iselder. Rydym yn sefydliad arloesol sy’n torri 
tir newydd ac sy’n arddel dull gweithredu 
holistig wrth oresgyn iselder trwy gyfrwng 
hunangymorth dan arweiniad, gan greu’r 
sylfeini ar gyfer lles hirdymor cynaliadwy.

Mae Journeys yn darparu gwybodaeth, 
adnoddau ymarferol, gwasanaethau a 

hyfforddiant sy’n hyrwyddo datblygiad sgiliau a 
strategaethau er mwyn helpu pobl i ddarganfod 
eu llwybr eu hunain wrth wella. Rydym yn 
cynnig cymorth a dealltwriaeth i bobl sy’n 
cael eu heffeithio gan iselder, eu ffrindiau, eu 
teuluoedd a’u gofalwyr.

Am ragor o wybodaeth, ffoniwch 02920 692891 
neu trowch at eu gwefan:  
www.journeysonline.org.uk 

Yn y rhifynnau blaenorol o Wasg Gofal, 
rydym wedi bod yn hyrwyddo’r cyrsiau am 
ddim i ofalwyr a gynigir gan EPP Cymru. 
Yn yr erthygl hon, mae gofalwr a wnaeth 
fynychu’r Cwrs chwe wythnos am Iechyd a 
Lles Gofalwyr yn rhannu ei phrofiad.
“Rydw i’n ofalwr ar gyfer fy Mam
Rydw i’n gweithio 30 awr yr wythnos, rydw 
i’n byw gyda fy mhartner ac mae gennyf 2 o 
blant sy’n oedolion. Rydw i’n gofalu am fy Mam 
hefyd, sy’n 93 oed.
Mae fy Mam wastad wedi bod yn berson 
egnïol a heini iawn, ond ers iddi golli fy Nhad, 
mae ei hiechyd wedi gwaethygu. Nid yw hi’n 
byw gyda mi, felly byddaf yn galw gyda hi bob 
dydd ar ôl gwaith, i roi sylw i’w hanghenion. 
Gallai hyn fod yn dalu biliau, disodli’r batris yn 
ei chymorth clyw (mae hi’n rhannol ddall) neu 
fynd i siopa gyda hi a nifer fawr o dasgau eraill, 
y maent yn ormod i’w rhestru.
Nid oedd digon o oriau yn y dydd i’w treulio 
gyda fy nheulu, ymweld â Mam a chael amser 
i mi fy hun. Roedd llawer o straen arnaf. 
Mynychais y Rhaglenni Addysg i Gleifion. Mae 
hwn yn gwrs hunanreolaeth GIG am ddim i 
unrhyw un sy’n ofalwr neu unrhyw un y mae 
ganddynt gyflwr iechyd hirdymor. Roedd y 
ddau gategori hwn yn berthnasol i mi.
Buom yn ystyried nifer o offerynnau 
hunanreolaeth ar y cwrs. I mi, help gyda 
straen, cysgu a sicrhau mwy o amser i mi fy 
hun oedd y rhai pwysicaf. Yn ogystal, buom 

yn ystyried sut y byddai modd i ni gynnwys 
bwyta’n iach a gweithgarwch corfforol yn ein 
bywydau, pan fo amser mor werthfawr.
Roedd hi’n braf cael cyfarfod gofalwyr eraill 
hefyd, a phobl arall sy’n ei chael hi’n anodd, 
fel fi, i ymdopi gyda’u cyflwr iechyd. Daeth yn 
achlysur cymdeithasol.
Mae’r cwrs yn 2½ awr yr wythnos am 6 
wythnos. Mae ar gael yn rhad ac am ddim gan 
GIG”.
Cynhelir gweithdai i ofalwyr hefyd ar gyfer 
Gofalwyr y gallent gael anhawster i ymrwymo i 
gwrs 6 wythnos. Bydd y gweithdai hyn yn para 
1½ awr yn unig.
Bydd y cwrs 6 wythnos nesaf yn cychwyn 
ar: Dydd Mawrth 13 Ionawr 2015 yn Llyfrgell Y 
Barri
Arweinir y cyrsiau gan diwtoriaid hyfforddedig 
sy’n byw gyda chyflwr iechyd neu y maent 
yn gofalu am rywun y mae ganddynt gyflwr 
iechyd. Am wybodaeth bellach neu os hoffech 
archebu lle ar gwrs, cysylltwch ag EPP Cymru 
ar 02920 335403
E-bost: carol.stingl@wales.nhs.uk
Gwefan: www.wales.nhs.uk/sites3/home.
cfm?orgid=537 
Mae modd gweld manylion yr holl gyrsiau/
hyfforddiant i ofalwyr trwy droi at www.
valeofglamorgan.gov.uk/carers yna clicio ar 
y tab digwyddiadau a hyfforddiant.

Cyrsiau EPP Cymru i 
Ofalwyr – Stori gofalwr

http://www.journeysonline.org.uk
http://www.wales.nhs.uk/sites3/home.cfm?orgid=537
http://www.wales.nhs.uk/sites3/home.cfm?orgid=537
http://www.valeofglamorgan.gov.uk/carers
http://www.valeofglamorgan.gov.uk/carers

