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Yng Nghaerdydd a’r Fro, cydnabyddir bod pob rôl 
gofalu yn unigryw ac mae modd i’r cymorth a ddarparir 
gan ofalwyr di-dâl fod yn amrywiol iawn.  Beth bynnag 
fo’r rôl a gyflawnir, efallai y bydd gofyn helpu rhywun i 
symud o un man i’r llall.  Rydym yn galw hyn yn ‘codi a 
chario’.
Gallai’r person yr ydych yn gofalu amdanynt fod yn sâl, 
yn eiddil neu’n anabl, ac efallai y bydd angen iddynt 
gael help wrth symud o un ystum neu safle i’r llall, gan 
gynnwys eistedd, sefyll, cerdded er enghraifft.
Er mwyn cynorthwyo gofalwyr gyda’u hanghenion codi 
a chario, mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r 
Fro, Cynghorau Sir Dinas Caerdydd a Bro Morgannwg 
wedi cydweithio er mwyn cael darlun cyffredinol o’r 
help sydd ar gael i ofalwyr.  O ganlyniad i’r cydweithio 

hwn, lluniwyd taflen Codi a Chario er mwyn cyfeirio 
gofalwyr at ffynonellau gwybodaeth a chymorth, ac 
mae canllaw i weithwyr proffesiynol ynghylch ble y mae 
modd cael help yn cyd-fynd â hwn.
Er mwyn cryfhau’r arweiniad a roddwyd i ofalwyr, 
ynghylch defnyddio cymhorthion neu ddarnau o offer 
penodol, mae cyfres o ganllawiau darluniadol wedi cael 
eu datblygu hefyd er mwyn eu hatgoffa o’r camau i’w 
cymryd er mwyn symud rhywun mewn ffordd ddiogel.
Os bydd angen cyngor neu gymorth arnoch gydag 
unrhyw dasgau codi a chario, mae modd i chi ofyn i’r 
gweithiwr iechyd neu ofal cymdeithasol proffesiynol 
yr ydych yn cael y cyswllt mwyaf gyda nhw, neu mae 
modd i chi gysylltu â’ch awdurdod lleol am fanylion y 
cyrsiau sydd ar gael ynghylch codi a chario.

Bob blwyddyn, cynhelir dwy ymgyrch genedlaethol 
i godi ymwybyddiaeth ac i gydnabod rôl hynod 
werthfawr gofalwyr.  Mae’r Wythnos Gofalwyr 
yn cydnabod cyfraniad gofalwyr, gan godi 
ymwybyddiaeth (ee ymhlith Aelodau Seneddol) a 
darparu gwybodaeth am yr help a’r cymorth sydd ar 
gael, ac fe’i cynhelir ym mis Mehefin fel arfer.  Mae’r 
Diwrnod Hawliau Gofalwyr (DHG) yn ceisio sicrhau 
bod gofalwyr yn ymwybodol o’u hawliau (yn enwedig 
budd-daliadau), ac fe’i cynhelir ddiwedd fis Tachwedd.
Eleni, cynhelir DHG ar ddydd Gwener 20 Tachwedd 
2015 ac mae Carers UK yn annog sefydliadau i 
ganolbwyntio ar:
• Sicrhau bod gofalwyr yn ymwybodol o’u hawliau.
Bob blwyddyn, bydd dros 2 filiwn o bobl yn dod yn 
ofalwyr.  Mae nifer yn ei chael hi’n anodd cyfarwyddo 
gyda’r holl wasanaethau a’r hawliau, ac ni fyddant yn 
manteisio ar gymorth ariannol ac ymarferol.  Ac nid 

yw hyn yn wir ymhlith pobl y mae gofalu 
yn rhywbeth newydd iddynt yn unig – 
weithiau, ni fydd y rhai y maent wedi bod yn 
gofalu am flynyddoedd yn ymwybodol o’u hawliau.
• Rhoi gwybod i ofalwyr ble y mae modd iddynt gael 

help a chymorth.
Mae gofalu yn gallu cynnwys pob math o sialensiau.  
Rydym yn dymuno bod pob gofalwr yn gwybod ble 
i droi i gael cyngor, 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 ni gyd i wireddu ein gweledigaeth o 
gael cymdeithas sy’n parchu, sy’n gwerthfawrogi ac 
sy’n cynorthwyo gofalwyr.
Dangosir rhagor o wybodaeth am unrhyw 
ddigwyddiadau a gynhelir yn y Fro ar:  
www.valeofglamorgan.gov.uk/carers trwy ddilyn 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 Gofalwyr Bro Morgannwg  Tachwedd  2015

Diwrnod Hawliau Gofalwyr 2015

Codi a Chario
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Mae Sefydliad Clwb Pêl-droed 
Dinas Caerdydd wedi cysylltu â 
Gwasg Gofal er mwyn hyrwyddo’r 
gwaith y maent yn ei wneud yn 
y gymuned.  Maent yn cynnal 
nifer o Brosiectau y maent o ddiddordeb i ofalwyr, 
ac yn yr erthygl isod, mae Zac yn sôn wrthym 
am ‘Premier League Kicks.’  Cychwynnodd y 
prosiect hwn ym mis Hydref 2013 ac mae ar gyfer 
pobl ifanc 14-19 oed, ac fe fydd o ddiddordeb i’n 
gofalwyr ifanc.  Darparir sesiynau Kicks ar Faes 
Chwaraeon Pob Tywydd Colcot yn y Barri, bob 
nos Iau rhwng 6 ac 8pm

Prif amcan ‘Kicks’ yw defnyddio’r unigolion o fewn 
Sefydliad Pêl-droed Dinas Caerdydd, y maent yn 
esiamplau cadarnhaol, er mwyn helpu i ymgysylltu 
pobl ifanc mewn ardaloedd cymunedol lleol, y 
mae’n hysbys eu bod yn cynnwys lefelau uchel o 
ran ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Mae prosiect ‘Kicks’ yn cynnig sesiynau 
hyfforddiant chwaraeon AM DDIM i bobl ifanc 
14-19 oed, gan gynnig y cyfle iddynt fanteisio ar 
ddarpariaeth iechyd ac ymarfer corff adeiladol.  Yn 
ystod y 24 mis pan gynhaliwyd y fenter, gwnaeth 
dros 1,200 o bobl ifanc ymgysylltu gyda’r prosiect 
– a disgwylir i’r ffigwr hwn godi dros y flwyddyn i 
ddod.  

Ar hyn o bryd, cynhelir y fenter mewn safleoedd 
ar draws De Cymru, gan gynnwys Butetown, 

Aberdâr, Caerffili, ac yn fwy 
diweddar, Caerau, Trelái, Llanisien 
a’r Barri nawr.  Mae modd i bobl 
ifanc ddod i’r sesiwn wythnosol i 
chwarae;  mae ar agor i bawb yn yr 

ystod oedran ac ni fydd angen i bobl ifanc gael eu 
cyfeirio.

Caiff presenoldeb rheolaidd yn y sesiynau 
hyfforddiant, yn ogystal â datblygiad parhaus, 
ei wobrwyo wrth i ddetholiad o bobl ifanc o bob 
lleoliad gael eu gwahodd i gyfleuster uchel ei glod 
House of Sport i gymryd rhan mewn twrnamaint 
pêl-droed bob deg wythnos.  Yn ogystal, bu 
cyfleoedd i bobl ifanc gynrychioli’r Clwb mewn 
gemau rhanbarthol a Chenedlaethol, gan gynnwys 
Gornest Leol De Cymru.

Gyda datblygiad personol yn rhan allweddol o 
fenter ‘Kicks’, mae cyfleoedd ar gael i sicrhau 
cymwysterau ym maes Cymorth Cyntaf a 
Hyfforddiant Pêl-droed ar gyfer y gofalwyr hynny y 
byddant yn mynychu’r canolfannau.

Os hoffech gael cyswllt gyda phrosiect ‘Kicks’, 
mae cyfleoedd hyfforddi a noddi ar gael ar hyn o 
bryd.  Cysylltwch â Zac trwy anfon e-bost at:   
zac.lyndonjones@cardiffcityfc.org.uk neu 
ffoniwch 07701 287689.  Mae modd i chi gael 
gwybodaeth reolaidd am fenter ‘Premier League 
Kicks’ ar Facebook, Twitter ac ar ein gwefan.  
www.cardiffcityfcfoundation.org.uk 

Barry Kicks  sesiynau hyfforddiant 
chwaraeon am ddim i bobl ifanc 14-19 oed

Cyrsiau Hyfforddiant y Fro ar gyfer Gofalwyr
Am wybodaeth am gyrsiau hyfforddiant, gan gynnwys cyrsiau codi a chario, 
ymwybyddiaeth o gymorth cyntaf a gofal sylfaenol ar gyfer meddyginiaethau 
ym Mro Morgannwg, cysylltwch â James Livingstone ar 01446 704604 neu 
anfonwch e-bost at CarersServices@valeofglamorgan.gov.uk.  

A fyddech gystal â rhoi gwybod i ni os oes modd gwneud unrhyw beth a fydd yn eich helpu i 
fynychu’r cyrsiau hyfforddiant a drefnwyd ar gyfer gofalwyr.  Mae modd gweld manylion yr holl 
hyfforddiant ar gyfer gofalwyr trwy droi at: www.valeofglamorgan.gov.uk/en/living/social_
care/adult_services/caring_for_someone/events_and_training.aspx

mailto:zac.lyndonjones%40cardiffcityfc.org.uk?subject=
www.cardiffcityfcfoundation.org.uk
mailto:CarersServices%40valeofglamorgan.gov.uk?subject=
www.valeofglamorgan.gov.uk/en/living/social_care/adult_services/caring_for_someone/events_and_training.aspx
www.valeofglamorgan.gov.uk/en/living/social_care/adult_services/caring_for_someone/events_and_training.aspx
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Diweddariad gan Brosiect Cyd-greu Newid Iach 
Diverse Cymru
Mae prosiect Cyd-greu Newid Iach o fewn Diverse 
Cymru yn gweithio gyda chymunedau amrywiol yng 
Nghaerdydd a’r Fro er mwyn annog pobl i rannu eu 
safbwyntiau ynghylch gwasanaethau iechyd, gofal 
cymdeithasol a lles.  Rydym yn cynnal digwyddiadau 
rheolaidd yng Nghaerdydd a’r Fro, lle y mae modd i 
chi gyfarfod darparwyr gwasanaethau a rhannu eich 
safbwyntiau gyda nhw.  Yn arbennig, rydym yn annog 
pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig, 
gofalwyr, pobl anabl, pobl lesbiaidd, 
hoyw a deurywiol, pobl hŷn a phobl 
trawsryweddol i gymryd rhan gan na 
fydd darparwyr gwasanaethau yn 
clywed llais y grwpiau hyn mor aml.

Yn ystod yr haf 2015, mae’n digwyddiadau wedi 
cynnwys bore coffi gyda’r Comisiynydd Pobl Hŷn, 
hyfforddiant ynghylch ‘Deall y Bwrdd Iechyd’, a 
chyfarfodydd fforwm gyda siaradwyr o Wasanaethau 
Cymdeithasol Caerdydd, y Bwrdd Clinigol Iechyd 
Meddwl a Gweithredu dros Iechyd Meddwl Caerdydd 
a’r Fro (CAVAMH).  Yn ogystal, mae aelodau ein 
prosiect wedi rhoi adborth ynghylch strategaeth Siapio 
ein Lles i’r Dyfodol sy’n cael ei datblygu gan Fwrdd 
Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro (yn y llun isod).

Bydd y digwyddiadau a gynhelir yn ystod yr hydref 
2015 yn cynnwys siaradwyr o’r Gwasanaethau 
Rhyddhau o’r Ysbyty ac o Wasanaethau 
Cymdeithasol y Fro.  Yn ogystal, byddwn yn cynnal 
sesiynau hyfforddiant pellach ynghylch ‘Deall y Bwrdd 
Iechyd’ ac ynghylch ‘Rhesymoli Comisiynu.’

Os byddai gennych chi ddiddordeb 
mewn mynychu’r digwyddiadau hyn, 
cysylltwch â Roz neu Shelagh ar 
029 2036 8888 (dewiswch ddewis 
3) neu anfonwch e-bost at roz.
warden@diversecymru.org.uk neu 

shelagh.maher@diversecymru.org.uk.  Mae’n holl 
weithgareddau ar gael yn rhad ac am ddim, ac mae 
modd i ni dalu costau teithio, costau gofal plant a 
chostau gofal er mwyn eich rhyddhau chi i fynychu.

Mae modd i chi ddysgu mwy am Diverse Cymru a’r 
gwaith a wnawn trwy droi at ein gwefan newydd sef 
www.diversecymru.org.uk ac mae modd i chi droi 
at flog Portffolio Cyd-greu Newid Iach yn  
co-creatinghealthychange.tumblr.com.

Nod y Siop Iechyd Hŷn yw gwella iechyd a 
lles pobl hŷn ym Mro Morgannwg.  Byddwn yn 
gwneud hyn trwy ddarparu: 
• Lle i gyfarfod, i gymdeithasu ac i wneud 

ffrindiau newydd, ac mae’r Caffi ar agor rhwng 
9am a 12.30pm yn ystod yr wythnos

• Canolfan wybodaeth un stop
• Cyfleoedd gwirfoddoli er mwyn sicrhau bod 

pobl hŷn yn cymryd rhan yn y gymuned.
• Mentrau Heneiddio’n Iach – cyfleoedd sgrinio 

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

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

Yr hyn a gynigir yn y Siop Iechyd Hŷn, Y Barri

Dyddiad Amser Gweithgarwch/Digwyddiad

Dydd 
Mawrth 24 
Tachwedd

9:30am tan 
11:45am

Gwasanaeth Hawliau Lles AM DDIM (mae modd trefnu ymweliadau i’r cartref)
A ydych chi yn byw yn y Fro ac a oes angen cyngor arnoch ynghylch Budd-
daliadau megis y Credyd Pensiwn, y Lwfans Gweini, y Budd-dal Tai neu’r Lwfans 
Byw i’r Anabl?  Piciwch i mewn i gael sgwrs am unrhyw rai o’r materion hyn.

Dydd 
Llun 30 
Tachwedd

9:30am tan 
11:30am

Sesiwn Cyngor ynghylch Treth AM DDIM 
A ydych chi’n pryderu am eich sefyllfa dreth?  A ydych yn gwybod eich bod yn talu’r 
swm cywir?  A ydych yn teimlo’n nerfus ynghylch cysylltu gyda Chyllid y Wlad?  
Piciwch i mewn i gael sgwrs gyda Chynghorydd Treth Proffesiynol sydd wedi Ymddeol

mailto:roz.warden%40diversecymru.org.uk?subject=
mailto:roz.warden%40diversecymru.org.uk?subject=
mailto:shelagh.maher%40diversecymru.org.uk?subject=
http://www.diversecymru.org.uk
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Grym Pedlo – y dewis naturiol!!  
Mae Grym Pedlo, yr elusen feicio i bawb, 
yn lle gwych i ofalwyr.  Rydym yn cynnig y 
cyfle i gael profiad gwerthfawr a hwyliog ar 
y cyd – gweithgarwch sy’n gwneud lles i’r 
ddau ohonoch, i’ch meddwl a’ch corff!  A 
chan ystyried ein staff cyfeillgar, ein caffi 
croesawgar a chynhwysol ar y safle, gallai 
Grym Pedlo fod yn rhan reolaidd o’ch wythnos.
Rydym yn arbenigo mewn sicrhau bod modd i bobl 
feicio ac mae gennym dreiciau, beiciau ac ategolion 
er mwyn galluogi pawb i fynd ar gefn beic.  Mae’r 
aelodaeth (£20 y flwyddyn yn unig i oedolion a £12 
y flwyddyn i blant) yn cynnwys asesiad er mwyn 
eich cyfateb gyda’r beic cywir, pris llogi is a hefyd, 
mae’n caniatáu i chi, y gofalwr, feicio am ddim!  
Rydym wedi ein lleoli mewn parcdir hyfryd sy’n 
rhydd rhag traffig, felly mae’n cynnig y fantais bod 
natur yn eich amgylchynu wrth i chi feicio – gan 
godi’r ysbryd, beth bynnag fo’r tywydd.
Weithiau, mae bod yn ofalwr yn gallu teimlo’n 
brofiad ynysig, ond trwy fynychu Grym Pedlo, 

byddwch yn dod i adnabod y staff a’r 
gwirfoddolwyr yn fuan, a bydd modd i 
chi deimlo’n hyderus y byddwch yn cael 
croeso cynnes.  Rydym yn gwybod am 
bwysigrwydd patrymau rheolaidd, felly 
mae picio i mewn i’n gweld, hyd yn oed 
pan na fyddwch yn beicio, yn gallu helpu 

i feithrin hyder a chyfeillgarwch.  O’r adeg hon tan 
ddiwedd fis Mawrth, byddwn yn cynnal ein dyddiau 
Llun Cerddorol – sesiwn galw heibio lle y byddwn 
yn canu yn y caffi.  Mae croeso i bawb ymuno gyda 
ni neu wrando yn unig.  Mae’r sesiwn hon wedi bod 
yn boblogaidd iawn ymhlith ein haelodau, fel cyfle i 
gymysgu gyda phobl arall, cael rhywfaint o hwyl wrth 
ymlacio, a gwneud ffrindiau newydd hyd yn oed.
Dewch i’n gweld – rydym yn hyderus y byddwch 
yn cytuno mai Grym Pedlo yw’r dewis gorau, yn 
naturiol!
Mae’r manylion ar ein gwefan  
www.cardiffpedalpower.org neu ffoniwch ni ar 
02920 390713.

Iechyd a Lles - A oes modd i lyfrau helpu mewn gwirionedd?
Heb os!   
Ym Mro Morgannwg, rydym yn 
awyddus i hyrwyddo lles ymhlith 
ein preswylwyr ac mae ein 
llyfrgelloedd yn cynnwys nifer o 
lyfrau a gwasanaethau y mae 
modd iddynt helpu.  Yn yr erthygl 
hon, rhoddir mwy o wybodaeth am 
gynllun Llyfrau ar Bresgripsiwn, 
y casgliad o Lyfrau sy’n rhoi Hwb 
i’ch Hwyliau, y gwasanaethau 
yr ydym yn eu darparu i Gartrefi Gofal, ynghyd â 
thechnoleg gynorthwyol y mae modd ei gweld yn ein 
llyfrgelloedd.

Mae’n holl lyfrgelloedd yn cynnwys detholiad eang o 
Lyfrau Print Mawr a Llyfrau Sain, yn ogystal â llyfrau 
mewn ffurf safonol.  Ceir tystiolaeth dda iawn bod 
modd i lyfrau helpu pobl y mae ganddynt broblemau 
emosiynol, ac mae gennym ystod o lyfrau a 
ddewiswyd yn arbennig gan weithwyr meddygol 
proffesiynol a llyfrgellwyr o ganlyniad i’w hansawdd 
uchel.  Darllenwch fwy...

Llyfrau ar Bresgripsiwn a Bibliotherapi Teuluol
Mae Presgripsiwn Llyfrau Cymru yn gynllun sy’n 
ceisio helpu pobl y mae ganddynt fân broblemau 
emosiynol i broblemau emosiynol cymedrol, i wneud 
defnydd o lyfrau hunan-gymorth o ansawdd uchel.  
Mae nifer o rieni yn troi at eu meddygon teulu a’u 
gweithwyr iechyd proffesiynol er mwyn cael help i 
ymdopi gydag amrediad o anawsterau emosiynol.

Mae holl Lyfrgelloedd Bro Morgannwg yn cadw 
set o’r llyfrau defnyddiol a phoblogaidd hyn.  Os 
byddwch yn cael presgripsiwn llyfr gan feddyg teulu 
neu weithiwr iechyd proffesiynol arall, mae modd 
i chi ddod ag ef i’ch llyfrgell leol a bydd y staff yn 
chwilio am y llyfr ar eich cyfer.

Un o nodweddion hanfodol y Cynllun Bibliotherapi 
Plant a Theuluoedd yw ei fod yn cynnig llyfrau 
hunan-gymorth ar gyfer y teulu, fel bod modd i’r 
teulu helpu’r plentyn.  Mae rhai o’r llyfrau yn addas i 
blentyn eu darllen hefyd.  Mae GIG Cymru wedi nodi 
nifer o lyfrau y maent yn rhoi sylw i faterion megis 
dicter, profedigaeth, bwlio, hunan-hyder, ysgaru, 

yn parhau ar y dudalen nesaf 

Grym Pedlo
yr elusen feicio i bawb

www.cardiffpedalpower.org
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problemau bwyta, problemau cysgu, llys-deuluoedd 
a mwy.

Llyfrau sy’n rhoi Hwb i’r 
Hwyliau
Detholiad o nofelau, llyfrau anffuglennol a 
barddoniaeth a argymhellir gan ddarllenwyr yn y DU 
er mwyn codi’r ysbryd.  Mae pawb yn hoffi llyfr da, felly 
cadwch lygad am y symbol hwn yn ein llyfrgelloedd 
fel bod modd i chi fod yn siŵr y byddwch yn cael 
boddhad o’u darllen!

Darllen ar y Cyd
A ydych yn cofio pan oeddech yn blentyn, eich bod 
yn mwynhau gwrando ar eich rhieni a’ch athrawon yn 
darllen straeon i chi?  Mae modd i Ddarllen ar y Cyd eich 
helpu i adennill y teimlad hwnnw o fwynhad a syfrdandod 
o glywed stori dda yn cael ei hadrodd yn dda.

Canfuwyd bod hyn o fudd i bobl sy’n dioddef colled, 
unigrwydd, iselder a’r rhai y maent yng nghyfnod 
cynnar dementia.  Yn aml, bydd gofalwyr yn datgan 
sut y mae Darllen ar y Cyd yn eu helpu i ymlacio i 
ffwrdd o’r cartref am gyfnod byr.

Mae grŵp Darllen ar y Cyd Llyfrgell y Barri yn 
cyfarfod am 1:00pm bob dydd Gwener yn yr Ystafell 
Gymunedol fach i fyny’r grisiau.  Darparir lluniaeth 
yn rhad ac am ddim. 

Llyfrgell Wib a Gwasanaeth Cartrefi Gofal
Mae’r Lyfrgell Wib, a ariannir ar y cyd gyda 
Chyngor Tref y Barri, yn gwasanaethu 
preswylwyr y Barri y maent yn byw mewn 
Cartrefi Gofal a Thai Gwarchod.

Ar hyn o bryd, bydd y fan yn mynd allan bob dydd 
Gwener, gan fynd â bocsys o lyfrau a llyfrau sain, a 
chan agor llyfrgell dros dro i breswylwyr a thenantiaid 
mewn safle cymunol.  Rydym yn awyddus i ymestyn 
y gwasanaeth, a gynhelir yn y Barri yn unig ar hyn o 
bryd, a’i gynnal ar ddiwrnod arall yn ystod yr wythnos 
hefyd, ac mewn mwy o gartrefi, Canolfannau 
Cymunedol, Canolfannau Dydd, ac ati.

Mae’n Gwasanaeth Cartrefi Gofal yn darparu 
cyflenwad rheolaidd o lyfrau sy’n cael eu newid (hyd 
at 120 ar unrhyw adeg) i gartrefi gofal ar draws y 
Fro, a ddarparir gan eu llyfrgell agosaf, bob mis.

Trowch at wefan y Lyfrgell sef  
www.valeofglamorgan.gov.uk/en/enjoying/
libraries/libraries.aspx
http://www.valeofglamorgan.gov.uk/en/enjoying/
libraries/Health-and-Welfare.aspx 
neu cysylltwch â’ch llyfrgellydd lleol am ragor o 
wybodaeth ynghylch gwasanaethau’r Lyfrgell!

Swyddog Cymorth Newydd yn Hafal
Yn rhifyn mis Mai 2015 Gwasg 
Gofal, bu Sophie Hughes yn 
sôn wrthym am y grwpiau 
cymorth i ofalwyr y mae Hafal yn eu cynnal ar 
draws y Fro.  Mae gan Hafal Weithiwr Cymorth 
i Deuluoedd newydd yn y Fro, ac mae’n sôn 
wrthym am ei hun ac am ei rôl.
Fy enw i yw Julie Pickin, a fi yw’r Swyddog 
Cymorth i Deuluoedd Integredig newydd ar gyfer 
Hafal yn y Fro.  Mae’r Gwasanaeth Cymorth 
i Deuluoedd yn cynnig cymorth emosiynol ac 
ymarferol parhaus i unrhyw un y maent yn gofalu 
am un o’u hanwyliaid y maent yn oedolyn ac yn 
gwella yn dilyn cyfnod o salwch meddwl difrifol, 
yn dilyn asesiad gofalwr.  Rydw i’n gweithio yng 
Nghanolfan Amy Evans yn y Barri bob dydd 
Mawrth, dydd Mercher a dydd Iau.

Yn ogystal, cynhelir grŵp Gofalwyr misol mewn 
gwahanol leoliadau ar draws y Fro (gweler isod).  
Rydw i wedi bod yn gweithio gyda gofalwyr 

a’r rhai y maent yn dioddef 
Salwch Meddwl difrifol ers 
nifer o flynyddoedd, ac rydw i’n 

mwynhau fy rôl newydd yn y Fro yn fawr iawn.

Mae croeso i chi ymuno gydag un o’n grwpiau 
cymorth i ofalwyr cyfeillgar, gan gyfarfod aelodau 
teuluol a gofalwyr eraill y maent yn gofalu am eu 
hanwyliaid y mae ganddynt gyflwr iechyd meddwl, 
mewn amgylchedd cefnogol ac ymlaciol.  Bydd y 
grŵp yn cyfarfod, dan drefniant cylchdro, rhwng 
10am a 12pm ar ddydd Mercher Cyntaf y mis, ar 
draws Bro Morgannwg.  Estynnir croeso i bawb!  
Dyma’r dyddiadau nesaf:

Dydd Mercher 2 Rhagfyr - Golau Caredig, Y Barri 
Dydd Mercher 6 Ionawr – Caffi Happy Days, Y 
Bont-faen
Os hoffech unrhyw wybodaeth bellach, mae croeso 
i chi gysylltu gan ddefnyddio’r manylion cyswllt 
canlynol:  Ffôn: 07580 792168 neu  
E-bost: Julie.pickin@hafal.org 

LLyfrau sy’n rhoi hwb 
i’r hwyLiau

www.valeofglamorgan.gov.uk/en/enjoying/libraries/libraries.aspx
www.valeofglamorgan.gov.uk/en/enjoying/libraries/libraries.aspx
http://www.valeofglamorgan.gov.uk/en/enjoying/libraries/Health-and-Welfare.aspx
http://www.valeofglamorgan.gov.uk/en/enjoying/libraries/Health-and-Welfare.aspx
mailto:Julie.pickin%40hafal.org?subject=
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Mae Age Connects Caerdydd a’r Fro yn gweithio 
mewn partneriaeth ag OPAAL (Cynghrair Eiriolaeth 
Pobl Hŷn) a Gofal Canser Macmillan er mwyn 
darparu cymorth un-i-un ar gyfer unrhyw un 50+ 
oed y maent yn cael eu heffeithio gan ganser, eu 
gofalwr neu aelodau eraill eu teulu, y maent yn 
byw yng Nghaerdydd neu Fro Morgannwg.  Yn yr 
erthygl (isod), mae Margaret yn rhannu ei stori hi;  
rydym yn ddiolchgar iawn iddi am rannu ei phrofiad 
gyda ni.

Stori Margaret
Fy enw i yw Margaret;  rydw i’n 53 oed, mae gennyf 
3 o blant a 4 o wyrion ac wyresau.  Roeddwn 
yn arfer bod yn athrawes, ond 2 flynedd yn ôl, 
penderfynais roi’r gorau i weithio er mwyn gofalu 
am fy mam.  Fi yw ei phrif ofalwr ac rydw i’n treulio’r 
rhan fwyaf o’m diwrnod gyda hi.

Yn gynharach eleni, rhoddwyd diagnosis i mam 
bod ganddi ganser yr ysgyfaint.  Mae mam yn cael 
triniaeth ond gan nad yw’n dymuno fy ngweld i’n 
gofidio, nid yw’n fodlon trafod sut y mae’n teimlo 

gyda mi.  Ers y diagnosis, mae wedi cael sioc mawr 
ac mae’n gofidio, ac mae hyn i’w ddisgwyl.  Rydw 
i’n ceisio mabwysiadu agwedd gadarnhaol, ond y 
broblem yw….. rydw i’n cael anhawster gyda hyn 
hefyd.  Rydw i’n gofidio’n fawr ac nid wyf yn gwybod 
beth i’w ddweud wrthi na beth yw’r ffordd orau o’i 
helpu.

Sawl mis yn ôl, gwnaeth ffrind sôn wrthyf am 
brosiect Canser, Pobl Hŷn ac Eiriolaeth mewn 
elusen leol o’r enw Age Connects Caerdydd a’r 
Fro.  Ffoniais y rhif yng Nghaerdydd a siarad gydag 
Angela, a oedd yn hyfryd.  Gwnaeth Angela wrando 
ar fy mhryderon a threfnu bod Eiriolwr Cymorth 
Canser gwirfoddol yn dod allan i’m gweld.  Roedd y 
gwirfoddolwr, Alice, yn gefnogol iawn ac o gymorth 
mawr.  Buom yn trafod fy nheimladau a’m holl 
ofidion, gan ystyried gwahanol fathau o gymorth 
ynghyd â dewisiadau ariannol ar gyfer mam.  Mae 
Alice wedi fy helpu i fynd trwy’r gwaith papur ac mae 
wedi cael gwybodaeth am grwpiau cymorth lleol.  
Roedd mam yn awyddus i gyfarfod Alice hefyd.  Ar ôl 

Prosiect Canser, Pobl Hŷn ac Eiriolaeth

yn parhau ar y dudalen nesaf 

Gofynnwyd i Gwasg Gofal hyrwyddo Prosiect 
Nadolig ar gyfer pobl, yn ofalwyr ac yn bobl dros 
60 oed y maent yn byw ar eu pen eu hunain 
yng Ngorllewin y Fro.  Darparir cinio Nadolig yn 
Eglwys y Bedyddwyr Bethel, Llanilltud Fawr, a 
bydd hwn yn cael ei gydlynu gan Wasanaethau 
Gwirfoddol Morgannwg (VCVS yn flaenorol) ac 
Age Connects.  Mae Jane Platts yn sôn mwy 
wrthym am y prosiect tymhorol arbennig hwn yn 
yr erthygl isod.
Bwriedir darparu cinio 3 chwrs gydag adloniant, 
ymweliad gan Siôn Corn, a’r cyfle i wrando ar 
araith y Frenhines am 3pm i orffen.
Cyfyngir ar nifer y lleoedd ar gyfer y cinio Nadolig 
hwn i 35, ac rydym yn dymuno sicrhau eu bod 
yn cael eu neilltuo ar gyfer y rhai y maent yn yr 
angen mwyaf.  Yn benodol, byddwn yn chwilio am 

bobl dros 60 oed, y byddant ar eu pen eu hunain 
dros y Nadolig ac y gallai rhywfaint o gwmni fod 
o fudd iddynt.  Darparir cludiant i’r lleoliad ac oddi 
yno, gan gynnwys cludiant ar gyfer defnyddwyr 
cadair olwyn, yn ogystal â defnydd o fws 
Greenlinks.
Os ydych yn adnabod unrhyw un y gallent gael 
budd o hyn, cysylltwch â ni, a byddwn yn cynnig 
lleoedd ar sail y cyntaf i’r felin.
Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau neu 
os hoffech gael gwybod mwy am ein cynlluniau 
manwl, nodir ein manylion cyswllt isod.
Jane Platts, Cydlynydd Cysylltiadau Gwledig, 
Jane.platts@ageconnectscardiff.org.uk 01446 
795631 neu Linda Pritchard, Hwylusydd Iechyd 
a Gofal Cymdeithasol Linda@valecvs.org.uk 
01446 741706

Age Connects -  
Darpariaeth dros y Nadolig yng Ngorllewin y Fro

mailto:Jane.platts%40ageconnectscardiff.org.uk?subject=
mailto:Linda%40valecvs.org.uk?subject=
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iddynt ddod i adnabod ei gilydd rhyw ychydig, aeth 
Alice gyda hi i un o’i hapwyntiadau meddygol yn fy 
lle i.  Mae hyn wedi grymuso mam, gan bod modd 
iddi roi seibiant i mi.

Mae’r Gwasanaeth Eiriolaeth Canser wedi bod 
yn rhyfeddol i mam a mi, sef gofalwr rhywun gyda 
chanser.  Maent yn dweud bod modd iddynt helpu 
os ydych yn cael eich effeithio mewn unrhyw ffordd 
gan y clefyd ofnadwy hwn ac os ydych yn 50 oed 
neu’n hŷn.  Ffoniais Age Connects ar 029 2068 
3681.  Os bydd angen ychydig gymorth arnoch ac 
os ydych yn dymuno cael gwasanaeth am ddim 

a chyfrinachol lle y bydd rhywun yn gwrando, 
cysylltwch â nhw.

Os oes angen cymorth eiriolaeth arnoch neu 
os hoffech siarad gyda rhywun am y Prosiect, 
cysylltwch ag Angela Jones – Eiriolwr Canser 
Annibynnol – ar 02920 683681 neu 02920 
683683 (mae gwasanaeth peiriant ateb 24 awr 
ar gael).  Neu mae modd i chi anfon e-bost at 
brosiect COPA,COPA@ageconnectscardiff.org.
uk  Mae modd gweld rhagor o wybodaeth ar ein 
gwefan hefyd: www.age-concern-cardiff.org.uk/
affected-by-cancer/

Trwy gydol mis Medi, bu 
modd i nifer o’n gofalwyr ifanc 
hŷn (hy 15-18 oed) fynychu 
mordaith hwylio ar Her Cymru.  
Cwch hwylio 72 troedfedd 
yw hwn, sy’n gallu hwylio o 
gwmpas y byd, a hwn yw’r 
cwch mwyaf yng Nghymru sy’n 
cynnig hyfforddiant hwylio.  Bu 
modd i’r bobl ifanc fanteisio ar 
y cyfle rhyfeddol hwn diolch 
i elusen ‘Her Cymru’.  Ei 
gylch gwaith yw rhoi’r cyfle i 
bobl ifanc yn eu harddegau 
i ddatblygu eu hunan-barch, 
eu sgiliau bywyd o weithio fel 
tîm a chyfathrebu, trwy gael y 
profiad o hwylio.

Bu modd i rai o’r bobl ifanc 
fwynhau taith yn ystod y dydd;  gwnaeth eraill 
dreulio dau ddiwrnod llawn yno, a chafodd y grŵp 
hŷn y profiad o hwylio am 5 diwrnod a 4 noson.  
Bu’r daith 5 diwrnod yn her i’r gofalwyr ifanc, 
oherwydd y bu’r tywydd yn wael a gwnaeth nifer 
fawr ohonynt ddioddef salwch môr (gan gynnwys 
fi!).  Er gwaethaf y tywydd garw – roedd hi’n oer, 
roeddem oll yn wlyb ac yn teimlo’n anhwylus 
am sawl diwrnod – gwnaeth yr holl bobl ifanc 
gydweithio er mwyn cynorthwyo’i gilydd yn ystod 
y cyfnodau heriol.  Roedd hi’n anhygoel gweld yr 
holl bobl ifanc yn tyfu ac yn manteisio i’r eithaf ar 
eu profiad.  Gwnaethant oll gymryd rhan ym mhob 
agwedd ar hwylio, gan gynnwys paratoi bwyd ar 
gyfer y criw a’r bobl ifanc bob dydd.

Yn ystod y fordaith, bu modd i’r 
bobl ifanc ymweld ag Ynys Wair, ac 
roedd hyn yn cynnwys ymweliad 
gan ddolffiniaid yn ystod ein 
taith (ar y trydydd a’r pedwerydd 
diwrnod) o Ynys Wair i Neyland, ac 
roedd hwn yn rhywbeth y gwnaeth 
yr holl bobl ifanc ei fwynhau’n fawr, 
gan ei fod yn brofiad newydd i bob 
un ohonynt.

Bu hwn yn brofiad anhygoel y bu 
modd i mi a’m cydweithiwr fod 
yn dyst iddo a’i rannu gyda’r bobl 
ifanc.  Yn ogystal, cawsom adborth 
cadarnhaol iawn gan y gofalwyr 
ifanc a’r gweithwyr proffesiynol 
eraill y buont yn gweithio gyda ni.

Mae Carys Jenkins, Gweithiwr 
Prosiect Gofalwyr Ifanc amser 

llawn y Fro, yn gweithio yn YMCA y Barri ac mae 
modd cysylltu â hi ar 07966 834506 neu carys.
jenkins@cardiffymca.co.uk neu droi at wefan 
y Fro http://www.valeofglamorgan.gov.uk/en/
living/social_care/adult_services/caring_for_
someone/Young-Carers.aspx 

Gwnewch nodyn o’r dyddiad!  28 Ionawr 
2016.  Mae’r Ymddiriedolaeth Gofalwyr, www.
carers.org wedi penderfynu cynnal Diwrnod 
Ymwybyddiaeth blynyddol o Ofalwyr Ifanc er 
mwyn helpu i godi proffil gofalwyr ifanc.  Bydd 
rhagor o wybodaeth ar gael cyn bo hir.

Diweddariad am Ofalwyr Ifanc y Fro YMCA

mailto:COPA%40ageconnectscardiff.org.uk?subject=
mailto:COPA%40ageconnectscardiff.org.uk?subject=
http://www.age-concern-cardiff.org.uk/affected-by-cancer
http://www.age-concern-cardiff.org.uk/affected-by-cancer
mailto:carys.jenkins%40cardiffymca.co.uk?subject=
mailto:carys.jenkins%40cardiffymca.co.uk?subject=
http://www.valeofglamorgan.gov.uk/en/living/social_care/adult_services/caring_for_someone/Young-Carers.aspx
http://www.valeofglamorgan.gov.uk/en/living/social_care/adult_services/caring_for_someone/Young-Carers.aspx
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Yn ystod mis Hydref 2015, roedd “Yn eich Gofal Chi 
/ Yn eich Gofal Ni” yn ymgyrch genedlaethol i godi 
ymwybyddiaeth y cyhoedd o wasanaethau fferyllfa 
cymunedol, ac fe’i cefnogwyd yn llawn gan ein 
Bwrdd Iechyd Lleol, Fferylliaeth Gymunedol Cymru, 
Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru, Iechyd Cyhoeddus 
Cymru a’r Gymdeithas Fferyllol Frenhinol.  Rhoddir 
cymorth pellach gan Ganolfan Addysg Broffesiynol 
Fferylliaeth Cymru (WCPPE).

Sut mae modd i fferyllfeydd helpu gofalwyr?
Mae dros dair miliwn o bobl yng Nghymru y mae ganddynt 
anghenion iechyd yn y tymor hwy, ac mae’r grŵp mawr 
hwn yn tyfu.  Bydd nifer o’r bobl hyn, a’u gofalwyr, yn 
ymweld â’u fferyllfa gymunedol leol yn rheolaidd i gasglu 
presgripsiynau.  Yn ogystal, bydd nifer o ofalwyr yn gyfrifol 
am roi, am storio ac am waredu meddyginiaeth, yn aml 
heb gymorth, cyngor na hyfforddiant;  mae hyn yn aml yn 
wir ymhlith gofalwyr ifanc.

Mae gofalwyr yn debygol o fod yn ymweld â fferyllfeydd 
yn rheolaidd, gan gynnig y cyfle i dimau fferyllfeydd i nodi 
gofalwyr, i gynnig cyngor a fydd yn eu helpu i gyflawni 
eu rôl gofalu mewn ffordd effeithiol, yn enwedig mewn 
perthynas â hunan-ofal a materion sy’n ymwneud â 
meddyginiaeth, a’u cyfeirio at asiantaethau eraill sy’n 
darparu cymorth ehangach i ofalwyr.

Mae fferyllfeydd mewn sefyllfa dda i ddarparu cyngor 
ynghylch defnyddio meddyginiaethau presgripsiwn mewn 
ffordd ddiogel ac effeithiol, er mwyn cynorthwyo’r broses 
o archebu, casglu a darparu presgripsiynau amlroddadwy 
ac er mwyn cynorthwyo gofalwyr i ofalu am eu hunain, 
er enghraifft trwy ddarparu cyngor ynghylch rheoli 
anhwylderau cyffredin ac argymell ac mewn rhai achosion, 
rhoi brechiadau’r ffliw y Gwasanaeth Iechyd Gwladol.

Diben yr ymgyrch
Diben yr ymgyrch oedd codi ymwybyddiaeth o rôl hanfodol 
gofalwyr ymhlith fferyllwyr, i hyrwyddo’r gwasanaethau 
cymorth sydd ar gael i ofalwyr ac i amlygu’r rôl y mae 
modd i dimau fferyllfeydd ei gyflawni er mwyn helpu 
gofalwyr.

Roedd yr ymgyrch yn cydnabod bod pethau y mae 
modd i fferyllfeydd eu gwneud er mwyn cynyddu eu 
hymwybyddiaeth o ofalwyr a materion gofalwyr, a thrwy 
wneud hynny, bydd cyfleoedd i dimau fferyllfeydd i 
ddarparu ymyriadau sy’n cynorthwyo gofalwyr, gan 
gynnwys:
• Archebu, casglu a darparu presgripsiynau;
• Darparu cyngor ynghylch hunan-ofal e.e.  ynghylch trin 

mân anhwylderau cyffredin ac ynghylch pwysigrwydd y 
brechiad rhag y ffliw;

• Cynorthwyo anghenion meddyginiaeth cleifion ar ôl 
iddynt gael eu rhyddhau o’r ysbyty trwy gyfrwng y 
gwasanaeth Adolygu Meddyginiaethau Rhyddhau;

• Cynorthwyo cleifion i gymryd eu meddyginiaethau 
mewn ffordd effeithiol trwy gynnal Adolygiadau 
Defnyddio Meddyginiaethau gyda’r claf a’u gofalwr a

• Chyfeirio pobl at wasanaethau ac asiantaethau 
perthnasol sy’n gallu cynorthwyo gofalwyr i gynnal eu 
hiechyd a’u lles eu hunain.

Mae modd gweld rhagor o wybodaeth am hyn trwy droi at:   
www.independentpharmacist.co.uk/wales-pharmacies-
now-here-for-carers 

Mae llyfryn “A carer’s guide to managing medicines” ar 
gael i’w weld/ei lawrlwytho trwy’r hysbysfwrdd gofalwyr, 
trwy droi at www.valeofglamorgan.gov.uk/carers 

Ymgyrch Genedlaethol Iechyd y Cyhoedd ym mis Hydref 2015

Gweithdai Gofalwyr a Chyrsiau ‘Hunan-gymorth’ 6 wythnos
Mae GIG yn cynnig Gweithdai Gofalwyr am ddim i 
unrhyw un y maent yn gofalu am aelod o’r teulu neu 
ffrind.  Mae hwn yn gyfle i gyfarfod gofalwyr eraill ac 
i gael gwybod sut y maent yn ymdopi.  Yn ystod y 
gweithdai, byddwch yn cael gwybodaeth ymarferol, 
yn ogystal â rhai syniadau ynghylch sut i ymlacio ac 
ymdopi gyda straen.

Fel Gofalwr, mae’n bwysig eich bod yn cadw 
mor iach ag y bo modd.  Mae hwn yn amser i chi 
ganolbwyntio arnoch chi.  Os ydych o’r farn bod y 
Gweithdy yn addas i chi, ffoniwch ni: 02920 335403 

E-bost: carol.stingl@wales.nhs.uk  neu 
carol.young@wales.nhs.uk 

Dyma fanylion ein Gweithdai Gofalwyr nesaf:

Gweithdy 1 – Llyfrgell Y Barri, 
Dydd Mawrth 19 Ionawr 2016 - 10.30am tan 12.30pm

Gweithdy 2 – Llyfrgell Y Barri, 
Dydd Mawrth 26 Ionawr 2016 - 10.30am tan 12.30pm

www.independentpharmacist.co.uk/wales-pharmacies-now-here-for-carers
www.independentpharmacist.co.uk/wales-pharmacies-now-here-for-carers
www.valeofglamorgan.gov.uk/carers
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