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Mae nifer o bobl yng Nghymru y mae ganddynt 
salwch meddwl – a’u gofalwyr – yn teimlo’n unig ac 
yn ynysig.  Mae mynd allan a chyfarfod pobl yn gallu 
cael effaith anferth ar adfer, ond yn aml, ni roddir 
sylw iddo wrth gynllunio ar gyfer adferiad.
Nod ymgyrch Gyda’n Gilydd Nawr! yw newid hyn.  
Bydd sioe deithiol Gyda’n Gilydd Nawr!, sy’n cael 
ei rhedeg gan ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr 
ac sy’n cael ei chynorthwyo gan Hafal, Bipolar UK, y 
Sefydliad Iechyd Meddwl a Diverse Cymru, yn teithio 
ar draws Cymru, a chynhelir digwyddiadau a gwyliau 
cerddorol yn y 22 sir.
Daeth yr ymgyrch i Sgwâr y Brenin, Heol Holton, 
Y Barri ar ddydd Gwener 17 Gorffennaf 2015, ac 
roedd yn cynnwys bws deithio a cherbyd gwersylla 

yr ymgyrch, cerddorfa iwcalili fyw;  a bu’n gyfle 
gwych i gael gwybodaeth a chael sgwrs.  Am ragor o 
wybodaeth am y digwyddiad, trowch at: www.hafal.
org/2015/07/all-together-now-roadshow-reaches-
the-vale-of-glamorgan/
Am wybodaeth bellach am Ymgyrch Gyda’n Gilydd 
Nawr!, cysylltwch â Hafal ar 01446 733331 neu 
anfonwch e-bost at: sophie.hirst@hafal.org

Fel y nodwyd yn rhifyn mis Mai 2015 Gwasg Gofal, 
cynhaliwyd sawl digwyddiad wedi’u seilio ar thema 
benodol yn Stadiwm Dinas Caerdydd – ‘Cadw’n Dda’ 
a ‘Chadw’n Ddiogel’, gyda nifer o weithdai ynghylch 
bwyta’n dda, parhau i fod yn egnïol, troseddau stepen 
drws/post sgam, cymorth cyntaf ac archwiliadau budd-
daliadau, yn ogystal â chyfle i gyfarfod gofalwyr eraill.

‘DIOLCH YN FAWR’ i’r grwpiau a’r sefydliadau niferus 
a wnaeth gefnogi’r digwyddiad.  Roedd cryn dipyn 
o rwydweithio a chyfnewid gwybodaeth a manylion 
cyswllt yn amlwg.

Gwnaeth un gofalwr a wnaeth fynychu nodi bod 
diwrnodau fel hyn wedi ei helpu i gael gwybodaeth a 
chymorth hanfodol, sydd wedi bod o gymorth iddi hi 
gyda’i rôl fel gofalwr.

Dywedodd y gofalwr, “Rydw i wedi bod yn gofalu 
am 17 o flynyddoedd erbyn hyn, ac mae’n sefyllfa 
ynysig iawn.  Mae’r digwyddiadau hyn yn helpu i greu 
rhwydwaith fel bod modd i chi gael gwybod mwy am 
yr hyn sydd ar gael.  Effaith fwyaf bod yn ofalwr amser 
llawn yw anferthedd y gwaith.  Mae’n gallu bod yn 
llethol ac nid oes amser cychwyn a gorffen i’r gwaith, 
felly mae’n gallu bod yn anodd cael amser i’ch hun, 
sy’n bwysig.

Rydych yn chwilio am bethau 
a fydd yn gwneud eu bywydau 
nhw yn haws, ond yn y broses, 
mae’n hawdd esgeuluso eich hun, ac mae hyn yn peri 
blinder corfforol i chi, ac weithiau, bydd yn ei wneud 
chi’n sâl eich hun.  Pan oedd fy mam yn sâl oherwydd 
canser, roedd angen gofal arni yn ystod y nos, ac yn 
fy mhrofiad i, roedd hwn yn hynod o anodd i fanteisio 
arno.  Roedd yn gyfnod mor dorcalonnus.

Rydw i’n cael mwy o ofal nawr a hebddo, byddwn yn ei 
chael hi’n anodd iawn i oroesi.  Mae brwydro am help 
yn gadael ei ôl os nad ydych yn gwybod ble i fanteisio 
arno, ac mae modd i hyn achosi straen ychwanegol.

Yn fy marn i, mae gofalu yn creu llawer o ofid, o 
ddysgu sut i gynorthwyo a rheoli’r cyflwr, i wneud eich 
gorau i gynorthwyo’r person hwnnw, ac i sefyllfa sy’n 
gallu bod yn andwyol ar lefel ariannol, yn enwedig pan 
fydd yn rhaid i chi roi’r gorau i weithio.”

Cynorthwywyd y gwahanol ddigwyddiadau gan ystod 
eang iawn o Ddarparwyr, a chafwyd adborth calonogol 
iawn gan y stondinwyr a’r gofalwyr a wnaeth fynychu.  
Am gyfweliadau llawnach gyda gofalwyr a wnaeth 
fynychu digwyddiadau lleol, trowch at: http://www.
cardiffandvaleuhb.wales.nhs.uk/news/37727 

Gwasg Gofal
Cylchlythyr Gofalwyr Bro Morgannwg  Medi 2015

Wythnos Gofalwyr 2015

Gyda’n Gilydd Nawr!
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Prosiect Therapi
Mae’r gofalwyr ifanc wedi bod yn mwynhau 
sesiynau therapi celf a drama ym Mhier Penarth yn 
ystod mis Mai, Mehefin a Gorffennaf, diolch i gyllid 
a gafwyd gan Blant mewn Angen.  Mae’r sesiynau 
wedi bod yn rhai creadigol a buddiol iawn i’r bobl 
ifanc a fu’n cymryd rhan.  Bu modd i’r grŵp Iau 
ddatblygu a chyfrannu at ddarn mawr o waith dros 
chwe sesiwn ar wahân, lle y buont yn mynegi eu 
hochr greadigol trwy weithio ar thema glan y môr 
a’r traeth wrth baentio ac argraffu ar sidan.  Caiff y 
gwaith ei ddwyn ynghyd gan yr artist Becci Holme, 
ac fe’i ddangosir yn y Pier dros yr haf.

Bu ein sesiynau gyda Mel a Mandy o Brosiect 
Therapi yn anhygoel!  Mae Mel a Mandy wedi 
ein helpu i sefydlu Creative Therapies Collective 
(CTC), sy’n sefydliad cymunedol o therapyddion 
celfyddydol yn Ne Cymru sy’n cydweithio er mwyn 
cael effaith barhaus ar fywydau’r rhai mewn angen.  
Mae’r therapyddion celfyddydol yn defnyddio 
cerddoriaeth, drama a chelf er mwyn gwella 
ansawdd bywyd i blant ac oedolion agored i niwed.

Maent yn defnyddio:  Delwedd, sain, symudiadau, 
stori a chwarae fel offeryn ar gyfer newid.  Roedd 

gwylio rhai o’r gofalwyr ifanc, yr oeddent yn swil ac 
yn dawedog ar ddechrau’r sesiwn, yn coleddu eu 
cymeriad a’r ddrama yn fawr, yn anhygoel.  Mae’r 
sesiynau yn cynnig lle diogel lle y defnyddir y 
celfyddydau er mwyn cyfleu profiadau.  Mae hyder 
yn cael ei feithrin a bodlonir anghenion emosiynol.  
Nid yw’r therapyddion yn barnu ac maent yn 
coleddu gwahaniaeth.  Maent yn cynnig cymorth 
i unrhyw un y maent yn wynebu anawsterau yn 
eu bywydau.  O gael yr amgylchedd a’r cymorth 
cywir, maent yn credu bod gan bawb y gallu i dyfu 
ac i adfer, a byddant yn gwneud hyn trwy gyfrwng 
chwarae a chreadigrwydd. 

Byddwn yn argymell hwn yn fawr i unrhyw bobl 
ifanc neu sefydliadau.  Os hoffech gael rhagor 
o wybodaeth, cysylltwch â Mel neu Mandy neu 
trowch at y wefan www.thetherapyproject.org

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 sef http://www.valeofglamorgan.
gov.uk/en/living/social_care/adult_services/
caring_for_someone/Young-Carers.aspx 

Cynllun Cerdyn 
Teithio Gostyngol 
Cymru i Bobl Ifanc
Bellach, mae modd i bobl 
ifanc 16 i 18 oed gofrestru eu 
diddordeb mewn manteisio 
ar ‘Gerdyn Cynllun Teithio 
Gostyngol Cymru i Bobl 
Ifanc’, a fydd yn eu galluogi i 
fanteisio ar ostyngiadau wrth 
deithio ar yr holl fysiau lleol 
ac ar deithiau TrawsCymru ar 
draws Cymru o 1 Medi 2015.  

Am ragor o wybodaeth, ffoniwch 
0300 200 22 33 neu trowch at: 
http://mytravelpass.gov.wales/

Gwasanaethau Gofalwyr -  
Bipolar UK
Yn rhifyn mis Mai Gwasg Gofal, bu Alicia Roberts (Swyddog 
Datblygu) yn amlinellu’r Gwasanaethau Gofalwyr Mentora 
Cyswllt sydd ar gael trwy Bipolar UK.  Mae Alicia yn amlinellu 
gwasanaethau eraill sydd ar gael i ofalwyr ym Mro Morgannwg.
Mae Bipolar UK yn cynnig amrediad o wasanaethau i ofalwyr, 
megis grwpiau cymorth cymheiriaid y maent yn agored i ofalwyr 
ac unigolion y maent wedi cael diagnosis ar draws Cymru, a cheir 
grwpiau gerllaw Bro Morgannwg yng Nghaerdydd ac ym Mhen-y-
bont ar Ogwr.  Yn ogystal, ceir fforwm trafod ac e-gymuned ar-lein 
fywiog a chefnogol, sy’n ffynhonnell cymorth a gwybodaeth dda 
ar gyfer y rhai y mae Anhwylder Deubegynol yn effeithio arnynt.  
Trowch at  www.bipolaruk.org.uk/e-community neu www.
bipolaruk.org.uk am ragor o wybodaeth.
Os oes gennych chi ddiddordeb mewn cael gwybod pa 
wasanaethau sydd ar gael i ofalwyr, cysylltwch ag Alicia Roberts 
aroberts@bipolaruk.org.uk  Ffôn: 01633 244244

www.thetherapyproject.org
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Daeth y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Lles (Cymru) i rym ar 1 Mai 2014.  Bellach, mae’n 
darparu’r fframwaith cyfreithiol er mwyn gwella 
lles pobl y mae angen gofal a chymorth arnynt, a 
gofalwyr y mae angen cymorth arnynt, er mwyn 
trawsnewid y gwasanaethau cymdeithasol yng 
Nghymru.  Gweithredir y Ddeddf o fis Ebrill 2016.

Mae wedi diweddaru a dwyn ynghyd y gyfraith 
ynghylch gofal cymdeithasol i oedolion mewn un 
darn o Ddeddfwriaeth.  Am y tro cyntaf, mae’n 
rhoi hawliau i ofalwyr y maent yn cyfateb â’r rhai 
sydd gan y rhai y maent yn gofalu amdanynt.  
Yn ogystal, mae’r Ddeddfwriaeth yn pwysleisio 
pwysigrwydd gweithgarwch atal ac ymyrraeth 
gynnar wrth helpu pobl i fyw bywydau annibynnol.

I ofalwyr, cynlluniwyd y Ddeddf er mwyn sicrhau 
cyfleoedd ehangach i fanteisio ar amrediad o 
wasanaethau priodol.  Mae hyn yn cynnwys 
darparu gwybodaeth gynhwysfawr, gan gynnwys 
pob math o gymorth a gwasanaethau seibiant 
sydd ar gael yn y gymuned, nad oes angen cynnal 
asesiad gofalwr ffurfiol ar eu cyfer.

Ceir diffiniad newydd o ofalwr yn y Ddeddf:  
“person sy’n darparu, neu y maent yn bwriadu 

darparu, gofal ar gyfer oedolyn neu blentyn anabl 
(ond nid yw’n cynnwys gofalwyr sy’n cael eu talu, 
ac ati). Mae hyn yn gwaredu’r gofyniad bod yn 
rhaid bod gofalwyr yn darparu “swm sylweddol o 
ofal yn rheolaidd.”

Mae’r Ddeddf yn creu dyletswydd ar Awdurdodau 
Lleol i gynnal asesiad gofalwyr pan fydd yn 
ymddangos bod angen cymorth ar y gofalwr, gan 
waredu’r gofyniad i’r gofalwr ‘ofyn’ am asesiad.  
Rhaid bod asesiadau yn gymesur er mwyn sicrhau 
bod mwy o sylw yn cael ei roi i ddarparu cymorth.

Mae hyn yn golygu bod modd trefnu sefyllfaoedd 
syml, megis darparu help yn y tymor byr ar ôl i 
rywun gael eu rhyddhau o’r ysbyty, cymorth yn 
y cartref, cymorth wrth siopa ac ati, o ganlyniad 
i asesiad cymesur.  I bobl y mae ganddynt 
anghenion mwy cymhleth, pan fydd angen cael 
cymorth gan ystod eang o wasanaethau, bydd 
gofyn cael asesiad mwy cynhwysfawr.

Yn rhifynnau Gwasg Gofal yn y dyfodol, byddwn 
yn rhoi sylw i ragor o agweddau ar y Ddeddf 
newydd.  Yn y cyfamser, mae modd gweld rhagor o 
wybodaeth trwy droi at http://www.carersuk.org/
wales a http://www.ccwales.org.uk/?force=1 

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru)

Os yw hi’n anodd 
gwresogi eich cartref, 
ffoniwch Nyth
Mae cynllun Nyth Llywodraeth Cymru yma i’ch helpu i gadw’n 
gynnes ac i arbed arian ar eich biliau ynni.  Mae modd i’r holl 
ddeiliaid tai yng Nghymru fanteisio ar Nyth, ac mae’n rhoi cyngor 
ynghylch arbed ynni, rheoli arian, tariffau ynni a’r hawl i gael 
budd-daliadau.

Yn ogystal â chyngor am ddim, os ydych yn berchen ar eich 
cartref neu’n ei rentu dan drefniant preifat, ac os ydych chi, neu 
rywun yr ydych yn byw gyda nhw, yn cael budd-dal prawf modd, 
efallai y byddwch yn gymwys i fanteisio ar welliannau i’ch cartref 
heb i chi orfod talu unrhyw gost.  Gallai’r rhain gynnwys boeler 
gwres canolog newydd, inswleiddio llofftydd neu inswleiddio 
waliau ceudod neu waliau solet.

Os yw hi’n anodd gwresogi eich cartref, cysylltwch â Nyth ar rif 
Rhadffôn 0808 808 2244 i gael cyngor am ddim ac i weld a ydych 
yn gymwys i gael gwelliannau yn eich cartref er mwyn arbed ynni, 
neu trowch at www.nestwales.org.uk am ragor o wybodaeth.

Cyrsiau Hyfforddiant y 
Fro ar gyfer Gofalwyr  

Cynhelir y cwrs codi a 
chario nesaf i ofalwyr 
ar ddydd Iau 1 Hydref 
2015 a chynhelir y 
cwrs Gofal Sylfaenol 
Meddyginiaethau ar 

ddydd Mercher 14 Hydref.  Ffoniwch 
01446 704604 neu anfonwch 
e-bost at CarersServices@
valeofglamorgan.gov.uk am ragor o 
fanylion.
A fyddech gystal â rhoi gwybod i ni os 
bydd modd gwneud unrhyw beth i’ch 
helpu i fynychu’r cyrsiau hyfforddiant 
a drefnir ar gyfer gofalwyr.  Mae modd 
gweld yr holl hyfforddiant ar gyfer 
gofalwyr trwy droi at: http://www.
valeofglamorgan.gov.uk/en/living/
social_care/adult_services/caring_
for_someone/events_and_training.
aspx

http://www.carersuk.org/wales
http://www.carersuk.org/wales
http://www.ccwales.org.uk/?force=1
www.nestwales.org.uk
mailto:CarersServices%40valeofglamorgan.gov.uk?subject=
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Watersure Cymru
Beth yw WaterSure Cymru? 
Mae WaterSure Cymru wedi 
disodli cynllun Cymorth Dŵr 
Cymru.  Mae’r cynllun ar gael i’r 
holl gwsmeriaid preswyl y mae 
ganddynt fesurydd dŵr.  Mae’n 
helpu aelwydydd ar incwm isel y 
mae ganddynt deulu mawr neu 
aelod o’r teulu sydd â chyflwr 
meddygol sy’n gofyn bod angen 
defnyddio swm sylweddol o ddŵr 
ychwanegol.  

Os bydd eich cais i WaterSure 
Cymru yn llwyddiannus, bydd 
eich taliadau o 1 Ebrill 2015 tan 
31 Mawrth 2016 yn cael eu capio 
ar uchafswm o £133 am eich dŵr 
a £196 am eich carthffosiaeth.  
Bydd modd i chi fod yn dawel 
eich meddwl na fydd eich taliadau 
yn uwch na £329 ar gyfer y 
flwyddyn, a bydd hyn yn eich 
helpu wrth i chi gyllidebu.

Mae modd i chi ofyn am gopi o’n 
ffurflen gais WaterSure Cymru 
trwy ffonio Dŵr Cymru ar 0800 
0520145 o ddydd Llun i ddydd 

Gwener rhwng 9am a 5pm, neu 
droi at www.dwrcymru.com a 
chwilio am “watersure cymru”

HelpU
Beth yw HelpU Dŵr Cymru?
Mae Dŵr Cymru yn gwybod bod 
rhai o’i gwsmeriaid yn ei chael 
hi’n anodd talu eu biliau dŵr a 
carthffosiaeth.  Er mwyn helpu’r 
cwsmeriaid hyn, mae ganddo 
dariff newydd o’r enw HelpU.

Pwy sy’n gymwys?
Os ydych yn un o gwsmeriaid 
Dŵr Cymru ac os yw cyfanswm 
incwm eich aelwyd yn £12,500 
neu’n is mewn blwyddyn, efallai 
y byddwch yn gymwys i gael 
hyd at 55% neu swm cyfartalog 
o £250 i ffwrdd o’ch bil dŵr a 
carthffosiaeth.  Swm cyfartalog 
yw hwn, a bydd modd i ni 
gadarnhau’r gostyngiad i’ch bil os 
byddwch yn gymwys, ac ar ôl i chi 
wneud cais.

Am ragor o fanylion, trowch at 
wefan Dŵr Cymru:  

www.dwrcymru.co.uk yna 
chwiliwch am “HelpU” neu 
ffoniwch 0800 052 0145.

Sut i ddefnyddio dŵr yn ddoeth
Mae’r diwydiant dŵr yn ariannu 
Waterwise, sefydliad a sefydlwyd 
er mwyn ein helpu ni i gyd i 
ddefnyddio’r dŵr yr ydym ei 
angen, heb wastraffu dŵr nad 
oes ei angen arnom.

Mae Waterwise wedi 
canolbwyntio ar ddefnyddio dŵr 
mewn ffordd effeithlon, fel mai 
dim ond y dŵr y byddwn ei angen 
y byddwn yn ei ddefnyddio, gan 
gymryd camau i leihau cyfanswm 
y dŵr a wastraffir.  I gael cyngor 
defnyddiol am arbed dŵr, 
trowch at: www.water.org.uk/
consumers/using-water-wisely 

Mae GIG yn cynnig 
Gweithdai Gofalwyr am 
ddim i unrhyw un sy’n 
gofalu am aelod o’r teulu neu ffrind.  Mae hwn yn 
gyfle i gyfarfod gofalwyr eraill ac i ddarganfod sut y 
maent yn ymdopi.  Yn ystod y gweithdai, byddwch 
yn cael rhywfaint o wybodaeth ymarferol, yn 
ogystal â rhai syniadau ynghylch sut i ymlacio ac 
ymdopi gyda straen.

Yn ogystal, 
mae GIG yn 
darparu cwrs 
hunangymorth 6 
wythnos (2½ awr 

yr wythnos) am ddim i unrhyw un y mae ganddynt 
gyflwr iechyd hirdymor neu unrhyw un sy’n Ofalwr.  
Fel Gofalwr, mae’n bwysig iawn eich bod yn cadw 

mor iach ag y bo modd.  Mae hwn yn amser lle y 
bydd modd i chi ganolbwyntio arnoch chi.

Os ydych o’r farn bod y Cwrs neu’r Gweithdy yn 
addas i chi, ffoniwch ni.  Ffôn: 02920 335403 
E-bost: carol.stingl@wales.nhs.uk neu carol.
young@wales.nhs.uk
Cynhelir ein cyrsiau nesaf ar:

Gweithdy 1: Canolfan Iechyd y Bont-faen – 
Dydd Llun 14 Medi (10:30 tan 12)

Gweithdy 2: Canolfan Iechyd y Bont-faen – 
Dydd Llun 28 Medi (10.30 tan 12)

Cwrs 6 
Wythnos:

Llyfrgell Y Barri – Dydd Mercher 9 
Medi tan 14 Hydref (10 tan 12:30)
Eglwys y Drindod, Penarth – 
Dydd Mawrth 3 Tachwedd tan 8  
Rhagfyr (10 tan 12:30)

Gweithdai Gofalwyr a Chyrsiau ‘Hunangymorth’ 6 wythnos

www.dwrcymru.co.uk
http://www.water.org.uk/consumers/using-water-wisely
http://www.water.org.uk/consumers/using-water-wisely
mailto:carol.stingl%40wales.nhs.uk?subject=
mailto:carol.young%40wales.nhs.uk?subject=
mailto:carol.young%40wales.nhs.uk?subject=
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Dau gwrs newydd gan y Brifysgol Agored i ofalwyr
Beth am fi?
Mae hwn yn gwrs datblygiad 
personol i ofalwyr yng Nghymru.  
Bydd yn eich helpu i nodi ac i 
fyfyrio am eich profiadau, eich 
diddordebau, eich sgiliau a’ch uchelgais ar gyfer 
y dyfodol.  Yn ogystal, byddwch yn cael y cyfle 
i ddatblygu cynllun gweithredu personol i’w 
ddatblygu ar ôl eich cwrs.

Fe’i ddatblygwyd gan y Brifysgol Agored yng 
Nghymru ac Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru ac 
mae’n defnyddio astudiaethau achos gan ofalwyr 
go iawn sy’n rhannu eu profiadau a’u myfyrdodau.

• Caiff ei lansio yn ystod yr Hydref 2015 – mae’n 
gwrs 5 awr am ddim ar OpenLearn Cymru – 
cartref dysgu am ddim y Brifysgol Agored yng 
Nghymru. 

• Bydd y cwrs ar gael yn Gymraeg ac yn 
Saesneg, a bydd modd i unigolion ei astudio fel 
cwrs ar-lein, neu bydd modd i grwpiau sy’n cael 
eu hwyluso yn y gymuned ei ddefnyddio.

• O fis Rhagfyr/Ionawr 2015/16 – Bydd y Brifysgol 
Agored yng Nghymru yn cynnal cyfres o 
weithdai a sesiynau gwybodaeth i ddysgwyr ac 
ymarferwyr/staff sy’n gweithio gyda gofalwyr. 

• Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â 
Gayle.Hudson@open.ac.uk 

OpenLearn y Brifysgol Agored
Gan ddefnyddio amrediad o gyrsiau ar-lein AM 
DDIM ar wefan OpenLearn y Brifysgol Agored, 
sydd wedi ennill gwobrau, mae’r canllaw cam-wrth-

gam hwn yn eich helpu i ddewis ac i astudio ein 
cyrsiau AM DDIM, y byddant yn addas i’ch nodau 
a’ch diddordebau chi, ac y byddant yn eich helpu i 
gychwyn ar y llwybr er mwyn sicrhau llwyddiant.

Mae’r adnodd hwn yn defnyddio canllaw ar-lein ac 
argraffedig er mwyn argymell detholiad o lwybrau 
astudio am ddim mewn gwahanol bynciau – e.e.  
celfyddydau, gwyddorau, iechyd ac ati o wahanol 
hyd – mae modd i chi roi cynnig ar ddewisiadau 
12, 25 neu 50 awr, beth bynnag fo’ch profiad 
astudio blaenorol – hyd yn oed os nad ydych chi 
fyth wedi astudio o’r blaen.

Efallai bod rhesymau amrywiol pam eich bod yn 
ystyried astudio gyda phrifysgol: - Efallai eich 
bod yn teimlo nad ydych chi wedi gwireddu eich 
potensial addysgol eto;  rydych yn awyddus i 
uwchsgilio er mwyn gwella’ch cyfleoedd gyrfa;  neu 
efallai eich bod yn dymuno dysgu mwy am faes 
y mae gennych chi ddiddordeb ynddo.  Os nad 
oes gennych chi rhyw lawer o brofiad o astudio 
mewn prifysgol, neu ddim profiad o gwbl, gallai’r 
cam cyntaf fod braidd yn frawychus.  Mae modd i’r 
cam o roi cynnig ar uned OpenLearn AM DDIM y 
Brifysgol Agored gan ddefnyddio adnodd Llwybrau 
at Lwyddiant, helpu i roi dealltwriaeth realistig o sut 
beth yw cwrs prifysgol ar-lein.

Yr unig beth y bydd ei angen arnoch yw 
mynediad i’r rhyngrwyd.  I archebu eich copi 
AM DDIM o’r canllaw: Anfonwch eich enw 
a’ch cyfeiriad mewn neges e-bost at: Wales-
partnerships@open.ac.uk  Am wybodaeth 
bellach ynghylch rhaglen PTS, mewngofnodwch i’r 
wefan – www.open.ac.uk/wales/pathways

Epilepsi Cymru – Grwpiau Cymorth Lleol Newydd
A oes gennych chi epilepsi neu a 
ydych yn gofalu am rywun y mae 
ganddynt epilepsi?  Nod dau grŵp 
cymorth newydd yw cynnig cymorth, 
gwybodaeth a gweithgareddau 

cymdeithasol i bobl y mae ganddynt epilepsi, 
ynghyd â’u teuluoedd a’u gofalwyr.  Byddai croeso i 
chi alw heibio am goffi a sgwrs.

Canolfan Ddinesig Y Barri – Bydd grŵp newydd 
yn cyfarfod bob dydd Mawrth cyntaf y mis rhwng 
10.30am a 12.30pm (6 Hydref, 3 Tachwedd ac ati). 

Llynnoedd Cosmeston, Sili – Bydd grŵp newydd 
yn cyfarfod bob dydd Mercher cyntaf y mis rhwng 
10.00am a 12.00pm (7 Hydref, 4 Tachwedd ac ati). 

Am wybodaeth bellach neu os hoffech gyfarfod 
dan drefniant 1:1, cysylltwch â: Lesley Williams ar 
07710 395 070 neu epilepsywales@aol.com 

Llinell Gymorth Rhadffôn: 0800 228 9016  
Llinell tir: 01978 312 325

mailto:Gayle.Hudson%40open.ac.uk?subject=
mailto:Wales-partnerships%40open.ac.uk?subject=
mailto:Wales-partnerships%40open.ac.uk?subject=
www.open.ac.uk/wales/pathways
mailto:epilepsywales%40aol.com?subject=
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Cynhaliwyd lansiad swyddogol gwasanaeth 
newydd er mwyn gwella’r gofal ar gyfer cleifion 
canser yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg.  Dyma’r 
tro cyntaf y mae Cymorth Canser Macmillan (MCS) 
wedi ariannu gwasanaeth fel hwn yng Nghymru.  
Bydd MCS yn gweithio mewn partneriaeth gyda 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro er mwyn 
gwella’r gofal brys ar gyfer cleifion canser.
Nod y Gwasanaeth Oncoleg Aciwt (AOS) yw darparu 
mewnbwn oncoleg arbenigol ar gyfer unrhyw glaf 
sy’n dioddef anhwylder aciwt oherwydd cymhlethdod 
gyda’u canser, cymhlethdod gyda’u triniaeth canser, 
neu ddiagnosis canser newydd.  Nod y gwasanaeth 
yw gweld cleifion cyn pen 24 awr o’r adeg pan fyddant 
yn cael eu cyfeirio i’r gwasanaeth, ac mae ar gael 
o ddydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 9am a 5pm.  
Mae modd i ofalwyr gael sicrwydd bod AOS ar gael i 
ddarparu cyswllt cyfathrebu rhwng staff meddygol a 
chi ac unrhyw wybodaeth y bydd ei hangen arnoch 
efallai ynghylch canser neu driniaeth canser y claf.
Bydd y gwasanaeth yn cydweithio’n agos gyda 
holl ysbytai BIP Caerdydd a’r Fro, yn ogystal â 

chanolfan canser Felindre, er mwyn sicrhau bod y 
wybodaeth a’r arbenigedd gywir ar gael er mwyn 
darparu gofal o ansawdd uchel i gleifion.  Y gobaith yw 
y bydd yn lleihau’r angen i rai cleifion fynd i’r ysbyty 
am gyfnod, gan helpu’r rhai y byddant yn gorfod 
gwneud hynny i ddychwelyd i’w cartref yn gynt.
Dywedodd Sophie Norton, Nyrs Arbenigol Oncoleg 
Aciwt Macmillan, “Mae hwn yn brosiect cyffrous iawn 
yn fy marn i.  Mae’n wasanaeth newydd sbon sy’n 
gwneud cymaint o wahaniaeth i gleifion.  Yn ogystal, 
rydym yn helpu i addysgu cydweithwyr ac mae modd i 
ni wneud gwahaniaeth go iawn i fywydau nifer enfawr 
o bobl.  Mae dod i ysbyty mawr yn gallu bod yn brofiad 
braidd yn frawychus i gleifion canser.  Iddyn nhw, 
mae’n eu helpu i gael yr hyn y mae angen iddynt 
ei gael, ac mae’n gysurol bod rhywun ar gael sy’n 
gwybod am ganser a’r hyn yr ydych yn delio ag ef”.
Am wybodaeth bellach am AOS, cysylltwch 
ag Aelodau’r Tîm, Jane Whittingham neu 
Sophie Norton, trwy droi at:  http://www.
cardiffandvaleuhb.wales.nhs.uk/acute-
oncology-service neu ffoniwch 0808 808 00 00

Lansio gwasanaeth 
newydd i gleifion canser 

Mae hylif yn hanfodol.  Nid oes modd i ni fyw 
hebddo, ac mae’r rhan fwyaf o’r hylif y byddwn yn 
ei gael ar ffurf diodydd.  Mae rhannu diodydd yn 
bwysig ar lefel gymdeithasol hefyd, boed hynny 
mewn caffi, mewn tafarn neu yn y cartref.

Rydym yn cael ein cynghori i yfed tua 6 i 8 gwydraid 
y dydd (tua 3 pheint neu 1.5 litr).  Mae methu yfed 
digon yn gallu arwain at bennau tost, dryswch, 
gallu canolbwyntio gwael a rhwymedd.  Mae sawl 
dewis ar gael o ran y mathau o ddiodydd, ac maent 
oll yn darparu hylif.  Mae ganddynt fanteision 
ac anfanteision i iechyd, gan ddibynnu ar eich 
amgylchiadau

Pa fath o ddiodydd i’w dewis?
Mae Dŵr Tap Plaen ar gael yn hawdd yn y DU, 
nid yw’n costio fawr ddim ac mae’n torri syched.  
Fodd bynnag, nid yw’n cynnwys unrhyw faeth na 
chalorïau.  Mae oeri neu hidlo dŵr tap yn ffyrdd rhad 
o sicrhau ei fod yn blasu’n fwy dymunol.

Mae Llaeth yn ffynhonnell bwysig calsiwm a 
phrotein, ynghyd â nifer o faetholion eraill.  Cyn 

mynd i’r gwely, mae 
modd iddo helpu cwsg 
ac mae’n ffynhonnell 
calorïau ychwanegol i’r rhai y mae angen iddynt fagu 
pwysau.  Argymhellir llaeth hanner sgim i oedolion 
fel arfer, ond mae llaeth braster llawn yn darparu 
mwy o galorïau os bydd angen i chi fagu pwysau.  
Mae diodydd llaeth a brag ac ysgytlaethau yn annog 
magu pwysau ymhlith y rhai y mae angen iddynt 
wneud hynny.

Mae Sudd ffrwythau yn ffynhonnell fitamin C.  Yr 
adeg orau i’w yfed yw gyda phrydau bwyd pan fydd 

“Amser paned…” 

yn parhau ar y dudalen nesaf 

http://www.cardiffandvaleuhb.wales.nhs.uk/acute-oncology-service
http://www.cardiffandvaleuhb.wales.nhs.uk/acute-oncology-service
http://www.cardiffandvaleuhb.wales.nhs.uk/acute-oncology-service
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modd iddo helpu’r corff i amsugno haearn o’r bwyd 
a dyma’r adeg pan fydd y siwgr naturiol sydd ynddo 
yn achosi’r niwed lleiaf i ddannedd.  Mae’n cynnwys 
cryn dipyn o galorïau.  Os ydych yn dymuno colli 
pwysau, gallai sudd tomato a sudd llysiau fod yn 
ddewis amgen weithiau, gan eu bod yn cynnwys llai 
o siwgr a llai o galorïau.

Mae Te, coffi a siocled oll yn cynnwys dŵr ac 
maent yn ffordd dda o gadw’n hydradol.  Maent yn 
cynnwys caffein, ac os byddwch yn cael symiau 
mawr o hwn, gall achosi gofid, crychguriadau’r galon 
a tharfu ar eich cwsg.  Mae diodydd cola ac egni yn 
cynnwys caffein hefyd, felly argymhellir cymedrolder 
gyda’r rhain i gyd.

Mae Diodydd meddal sy’n cael eu melysu gyda 
siwgr yn peri i bobl fagu pwysau ac maent yn 
niweidio dannedd.  Nid oes gan y rhan fwyaf 
ohonynt fawr iawn o faetholion, os o gwbl.  Nid yw 
fersiynau heb siwgr yn cynnwys calorïau, ond fe 
allai’r asid ynddynt beri niwed i ddannedd o hyd.  
Byddant yn achosi’r niwed lleiaf os byddant yn cael 

eu cymryd gyda phrydau.

Cwrw a seidr.  Mae diodydd meddwol gwan yn 
darparu rhywfaint o hylif ond mae diodydd cryfach 
fel gwinoedd a gwirodydd yn arwain at ddiffyg hylif.  
Mae’r GIG yn argymell y cyfyngiadau canlynol 

• Ni ddylai dynion yfed dros 3-4 uned o alcohol y 
dydd yn rheolaidd

• Ni ddylai menywod yfed dros 2-3 uned y dydd yn 
rheolaidd

• Os byddwch chi wedi cael sesiwn yfed drom, 
dylech osgoi alcohol am 48 awr 

Mae’r hyn y byddwch chi’n ei yfed yn fater o ddewis 
personol, ond ni ddylid diystyru manteision hylif i 
iechyd a lles.

Am ragor o wybodaeth:
http://www.nhs.uk/Livewell/Goodfood/Pages/
water-drinks.aspx 
http://www.nhs.uk/Livewell/alcohol/Pages/
Alcoholhome.aspx 
https://www.bda.uk.com/foodfacts/fluid.pdf

Ym mis Mai, gwnaeth dosbarth Extend y 
Rhws ddathlu ei ben-blwydd cyntaf.  Mae 
EXTEND yn ddosbarth ymarfer corff holistig 
a gynlluniwyd ar gyfer pobl hŷn neu bobl 
llai abl o unrhyw oed.  Mae’n cynnwys 
symudiadau ysgafn i gerddoriaeth, gydag o leiaf 20 
munud o ymarferion wrth eistedd gan ddefnyddio 
offer amrywiol sy’n cynnwys pwysau llaw, bandiau 
thera, peli, cylchau a pom poms i enwi ychydig 
yn unig.  Y nod yw cynnal annibyniaeth, gwella 
cydbwysedd, symudedd a chydsymud gan helpu i 
leihau arwahanrwydd cymdeithasol ar yr un pryd.  Yr 
egwyddor gyffredinol yw cael hwyl wrth gadw’n heini.

Mae’r dosbarth yn bosibl diolch i’r cymorth ariannol a 
gafwyd gan gydlynydd gwledig Age Connects, Jane 
Platts.  Mae 15 o bobl ar y gofrestr a bydd y ffigurau 
mynychu wythnosol yn amrywio gan ddibynnu ar 
amgylchiadau personol.  Fodd bynnag, mae pawb 
sy’n mynychu yn cytuno eu bod yn profi manteision 
gwerth chweil i’w ffitrwydd a’u stamina cyffredinol.  
Mae’n agored i ddynion a menywod, ac mae croeso 
i’r rhai sy’n defnyddio cadair olwyn i fynychu gyda’u 
gofalwyr.  Mae modd addasu’r ymarferion er mwyn 
sicrhau eu bod yn cynnwys pawb.  Piciwch heibio i 
roi cynnig arno.  Rydym yn grŵp cyfeillgar iawn ac 
estynnir croeso cynnes i chi.

Mae’r dosbarth yn cyfarfod bob wythnos 
yn Neuadd Gymunedol Rhws, Ffordd 
Steward, Y Rhws bob dydd Iau rhwng 
10.30 a 11.30am.  Y gost yw £4.00 
y sesiwn.  Darparir yr holl offer.  Yn 

ogystal, mae Athrawes Extend, Shirley Dodd-Clark, 
yn cynnal dosbarthiadau yn Sain Tathan a Dinas 
Powys.  Ffoniwch 01446 751077 am ragor o fanylion 
neu anfonwch e-bost at shirleyadc@aol.co.uk 
a trowch at www.extendinthevale.com  a www.
extend.org.uk am ragor o wybodaeth.

Extend yn y Fro – Dosbarth y Rhws yn dathlu ei Ben-
blwydd 1af.

Extend yn y Fro 

 parhad o’r dudalen flaenorol

http://www.nhs.uk/Livewell/Goodfood/Pages/water-drinks.aspx
http://www.nhs.uk/Livewell/Goodfood/Pages/water-drinks.aspx
http://www.nhs.uk/Livewell/alcohol/Pages/Alcoholhome.aspx
http://www.nhs.uk/Livewell/alcohol/Pages/Alcoholhome.aspx
https://www.bda.uk.com/foodfacts/fluid.pdf
mailto:shirleyadc%40aol.co.uk?subject=
http://www.extendinthevale.com
www.extend.org.uk
www.extend.org.uk
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Mae gofalu yn gallu cael effaith sylweddol 
ar iechyd meddyliol a chorfforol a lles 
yn gyffredinol.  Fel gofalwyr, byddwch 
yn ymwybodol iawn o hyn.  Nid yw hi’n 
hawdd rhoi eich lles chi yn gyntaf bob 
amser, ond mae’n bwysig eich bod yn 
gwneud hynny.  Un ffordd a allai helpu 
yw sicrhau eich bod yn cael y Brechiad 
tymhorol rhag y Ffliw bob blwyddyn.  Mae 
hyn yn bwysig nid yn unig er mwyn diogelu’r person 
yr ydych yn gofalu amdanynt, ond hefyd, er mwyn 
gofalu amdanoch chi a’ch teulu.  Trwy gael eich 
brechu, byddwch yn lleihau’r risg y byddwch chi a’r 
person yr ydych yn gofalu amdanynt yn cael y ffliw.
Mae’n siŵr nad yw’r ffliw yn rhywbeth amlwg yn eich 
meddwl ar hyn o bryd, wrth i ni gyd geisio mwynhau’r 
diwrnodau braf rhwng y rhai gwlyb.  Fodd bynnag, 
cyn bo hir, bydd y nosweithiau’n tywyllu a bydd mwy 
o risg o ddal y ffliw.  Efallai y byddwch yn sylwi cyn 
bo hir bod eich meddygfa yn dangos posteri sy’n 
gofyn i bobl ddod i gael brechiad rhag y ffliw.
A wyddoch chi bod gofalwyr di-dâl yn gymwys i 
gael brechiad rhag y ffliw am ddim?  Eich meddyg 
teulu fydd y lle gorau i fanteisio ar hwn.  Os ydych chi 
wedi cofrestru gyda nhw fel gofalwr, dylent eich galw 
i ddod i gael y brechiad.  Fodd bynnag, mae modd i 
chi wneud apwyntiad mewn unrhyw rai o’u clinigau 
ffliw.  Os yw hi’n anodd i chi droi at eich meddyg 
teulu, bydd Fferyllfeydd a fydd yn gallu cynnig y 
brechiad unwaith eto eleni.  Gofynnir i chi gadarnhau 
eich bod yn ofalwr di-dâl ac anfonir manylion eich 
brechiad at eich meddyg teulu, fel bod modd iddynt 
ei gofnodi yn eich cofnodion.  Cadwch olwg yn y 
wasg am y Fferyllfeydd sy’n cymryd rhan.
Yn dilyn sawl blynedd o gynnydd cadarn, gwelwyd y 
niferoedd a wnaeth fanteisio ar y brechiad tymhorol 
rhag y ffliw yn y Fro yn gostwng 2.4% y llynedd 
ar gyfer y rhai mewn grŵp ‘mewn perygl’;  roedd 
y grŵp hwn yn cynnwys y rhai 6 mis i 65 oed, y 
mae ganddynt gyflwr iechyd cronig sy’n effeithio, 
er enghraifft, ar eu calon, eu hysgyfaint neu eu 
afu.  Dim ond 0.1% oedd y cynnydd a welwyd yn 
niferoedd y rhai dros 65 oed a wnaeth fanteisio 
arno.  Er nad oes gennym ffigurau manwl ar gyfer 
nifer y gofalwyr a wnaeth fanteisio arno, gan 
ddefnyddio gwybodaeth am ofalwyr wedi’u cofnodi 
yng nghofrestrau gofalwyr Meddygon Teulu, mae tua 
hanner y rhain y mae’n hysbys eu bod yn ofalwyr, 
wedi manteisio arno.
Mae’n bwysig bod yn ymwybodol o’r ffaith bod y ffliw 
yn gallu bod yn salwch difrifol i unrhyw un, ond yn 

enwedig ar gyfer yr henoed, y rhai ifanc 
iawn a’r rhai y mae ganddynt gyflyrau 
iechyd cronig, megis diabetes, asthma 
difrifol, problemau ar eu harennau 
neu afu, beth bynnag fo eu hoedran.  
Mae modd iddo olygu y bydd angen 
i chi dreulio cyfnod yn yr ysbyty ac 
analluogrwydd hirdymor.  Os ydych fyth 
wedi siarad gyda rhywun sydd wedi cael 

y “ffliw”, byddant yn dweud wrthych pa mor wael 
yr oeddent yn teimlo, ac mae’n gallu cymryd sawl 
wythnos i chi wella. 
Gadewch i ni geisio gwneud yn well eleni a chael 
ein brechu, er mwyn diogelu’r rhai yr ydym yn gofalu 
amdanynt ac er mwyn ein diogelu ni a’n teuluoedd 
hefyd.  

Brechlyn yr Eryr 
Fel nifer fawr o heintiau eraill, mae’r risg o gael yr 
eryr yn cynyddu ymhlith pobl dros 50 oed.  Mae 
unrhyw un y maent wedi cael brech yr ieir erioed, 
ac mae o leiaf 90% ohonom wedi ei gael, yn gallu 
datblygu’r eryr.  Mae’n gallu bod yn salwch gwanhaol 
ac annymunol iawn.  Bydd hyd at 20% yn mynd 
ymlaen i ddatblygu cymhlethdodau, a’r un mwyaf 
cyffredin o’r rhain yw niwralgia (poen nerfol), sy’n 
gallu para am gryn amser, ac mewn rhai achosion, 
am flynyddoedd.
Yn 2013, cyflwynwyd Brechlyn rhag yr Eryr gan 
Lywodraeth Cymru ar gyfer pob un 70 oed fel rhan 
o’r rhaglen genedlaethol er mwyn imiwneiddio 
oedolion.  Yn ogystal, gwnaethant gyflwyno rhaglen 
dal i fyny ar gyfer yr holl rai sy’n 78 a 79 oed.  Eleni, 
cynigir y brechlyn i bawb sy’n 70 oed ar neu cyn 1 
Medi 2015 fel rhan o’r rhaglen arferol a’r rhai y maent 
yn 78 neu’n 79 oed fel rhan o’r rhaglen dal i fyny.  
Law yn llaw â hyn, mae modd i unrhyw un sy’n 71 
neu’n 72 oed nad ydynt wedi cael eu himiwneiddio, 
gael eu brechu hefyd.  Os nad ydych yn siŵr a ydych 
chi’n gymwys, cysylltwch â’ch Nyrs Practis.  Ar ôl i’r 
rhaglen gael ei sefydlu yn llawn, fe’i cynigir i unrhyw 
un ar ôl iddynt gael eu pen-blwydd yn 70 oed.
A fyddech gystal â pheidio gofyn am y brechiad 
os nad ydych o fewn yr ystod oedran, gan bod 
cyfanswm y cyflenwadau yn isel ac mae’n rhaid 
iddynt gael eu cadw ar gyfer y rhai sy’n cael eu 
cynnwys yn y rhaglen.
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Nuala Mahon, 
Cydlynydd Imiwneiddio, Nuala.mahon@wales.nhs.
uk neu www.nhsdirect.wales.nhs.uk/ neu ffoniwch 
02920 336200

Pigiad y Ffliw Tymhorol Am Ddim i bob gofalwr

mailto:Nuala.mahon%40wales.nhs.uk%20?subject=
mailto:Nuala.mahon%40wales.nhs.uk%20?subject=
http://www.nhsdirect.wales.nhs.uk/
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Mae adroddiad a gyhoeddwyd yn 
ddiweddar gan Ymddiriedolaeth Gofalwyr 
Cymru am brofiadau oedolion ifanc sy’n 
ofalwyr, ‘Amser i Gael eich Clywed Cymru’, 
wedi darganfod bod oedolion ifanc sy’n 
ofalwyr, bedair gwaith yn fwy tebygol o beidio gorffen 
eu cwrs mewn coleg neu brifysgol na pherson ifanc 
nad oes ganddynt gyfrifoldebau gofalu.
Oedolion ifanc sy’n ofalwyr yw’r rhai 16-25 oed sy’n 
gofalu am ffrind neu aelod o’r teulu nad oes modd 
iddynt ymdopi heb eu cymorth oherwydd salwch, 
anabledd, problem iechyd meddwl neu’r ffaith eu bod 
yn gaeth i rywbeth, ac maent yn gwneud hyn yn ddi-
dâl.  Ceir dros 22,000 o oedolion ifanc sy’n ofalwyr 
yng Nghymru, y maent yn sicrhau cydbwysedd rhwng 
eu dyletswyddau gofalu a’u haddysg, eu cyflogaeth 
neu eu hyfforddiant – mae hyn yn cyfateb ag o leiaf 
un oedolyn ifanc sy’n ofalwr ym mhob dosbarth.
Mae’r adroddiad yn rhan o ymgyrch Ymddiriedolaeth 
Gofalwyr Cymru er mwyn codi ymwybyddiaeth o 
oedolion ifanc sy’n ofalwyr ymhlith penderfynwyr 
yng Nghymru, a rhoi’r cyfleoedd i oedolion ifanc sy’n 
ofalwyr, y mae angen iddynt eu cael er mwyn sicrhau 
bod eu llais yn cael ei glywed.  Mae Ymddiriedolaeth 
Gofalwyr Cymru wedi treulio’r flwyddyn ddiwethaf 
yn siarad gydag oedolion ifanc sy’n ofalwyr yng 
Nghymru, gan ddarganfod am y rhwystrau y maent yn 
eu hwynebu a’r hyn a fyddai’n gwneud gwahaniaeth 

i’w bywydau.
Mae adroddiad ‘Amser i gael eich Clywed 
Cymru’ yn manteisio ar y canfyddiadau 
hyn, yn ogystal ag ymchwil y gwnaeth 

yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr gomisiynu Prifysgol 
Nottingham i’w gynnal ymhlith oedolion ifanc sy’n 
ofalwyr ar draws y DU.

Yn ogystal, mae’r adroddiad yn darganfod bod 
oedolion ifanc sy’n ofalwyr:
• Yn colli neu’n cwtogi 48 o ddiwrnodau ysgol y 

flwyddyn ar gyfartaledd o ganlyniad i’w rôl gofalu
• Nad oedd dros un o bob tri ohonynt (35%) wedi 

hysbysu rhywun yn yr ysgol o’r ffaith eu bod yn 
ofalwr

• Yn wynebu cyfraddau bwlio uchel – adroddodd 
chwarter ohonynt am fwlio a chamdriniaeth yn yr 
ysgol oherwydd y ffaith eu bod yn ofalwr

• Mae ganddynt gyfraddau iechyd meddwl a 
chorfforol gwael uwch na’r person ifanc cyfartalog

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â Kieron Rees: 
krees@carers.org / 07824 567813 neu trowch at 
www.carers.org/wales  Yn ogystal, mae gan yr 
Ymddiriedolaeth Gofalwyr adnodd ar-lein gwych o’r 
enw Matter https://matter.carers.org/ sy’n cynnwys 
llawer iawn o gyngor a chymorth i oedolion ifanc 
sy’n ofalwyr, yn ogystal â fideos sy’n dangos straeon 
gofalwyr unigol.

Mae oedolion ifanc sy’n ofalwyr bedair gwaith yn fwy 
tebygol o beidio gorffen eu cwrs mewn coleg neu brifysgol

Ffederasiwn 
Rhieni
Bellach, mae Ffederasiwn Rhieni 
Caerdydd a’r Fro wedi symud i Adeilad 
Sbectrwm Vision 21, Ffordd Bwlch, Y 
Tyllgoed, Caerdydd, CF5 3EF.

Mae cyfleusterau parcio gwych 
gan y swyddfa newydd ac mae gerllaw nifer o 
brosiectau y mae pobl sydd ag anabledd dysgu 
yn manteisio arnynt.  Mae’r rhain yn cynnwys 
gardd gymunedol, crochendy, gweithdai celf a 
chrefft a chaffi cymunedol.

Dewch i gyfarfod â’r staff ac i weld rhai o’r 

prosiectau amrywiol ar waith ar unrhyw adeg.  Am 
ragor o wybodaeth, anfonwch e-bost at admin@
parentsfed.org neu ffoniwch y swyddfa 
newydd ar y rhif 029 2056 5917.

mailto:krees%40carers.org?subject=
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A ydych chi’n cael anhawster i dorri eich 
ewinedd eich hun?
Mae gofal traed da yn hanfodol wrth helpu pobl hŷn 
i barhau i fod yn egnïol ac yn annibynnol.  Ond mae 
nifer o ofalwyr yn cael anhawster wrth ofalu am eu 
traed o ganlyniad i nam ar eu golwg neu arthritis, 
neu nid oes modd iddynt gyrraedd eu traed er mwyn 
torri eu hewinedd traed.

Ni all bron i 1 o bob 3 o bobl hŷn dorri eu 
hewinedd traed eu hunain.  Mae Age Connects 
Caerdydd a’r Fro yn darparu cymorthfeydd torri 
ewinedd yn:

• Y Barri, Canolfan Feddygol Highlight Park, Lakin 
Drive, Highlight Park, CF62 8GP

• Y gost yw £11 y sesiwn

• Yn ogystal, mae gennym restr o ddarparwyr 
gwasanaeth torri ewinedd ar draws Caerdydd a 
Bro Morgannwg, nad ydynt yn costio llawer.

Gwasanaeth torri ewinedd syml yw hwn.  Fodd 
bynnag, nid oes modd i Age Connects ddarparu:
• Help gyda phroblemau gofal traed megis cyrn 

neu chwyddau,
• Gwasanaeth torri ewinedd ar gyfer unrhyw un y 

mae ganddynt gyflwr meddygol megis diffyg ar 
eu harennau, problemau gyda chylchrediad y 
gwaed, hanes o ddoluriadau neu o gael eu trin 
gyda steroidau, neu

• Unrhyw un y mae ganddynt ddiabetes neu y 
maent yn cymryd warfarin oni bai eu bod wedi 
cael eu hasesu gan y practis meddyg teulu fel 
rhywun y mae eu risg yn isel.  (Mae gennym 
lythyr i chi ei roi i’ch meddyg).

Yn yr achosion hyn, rydym yn eich cynghori i 

Gwasanaeth Torri Ewinedd Age Connects Caerdydd a’r Fro

Tan nawr, ni fu darpariaeth gyson gan theatrau 
a chanolfannau celfyddydau ar gyfer pobl y mae 
angen cymorth cynorthwyydd neu ofalwr arnynt i 
fynd i’r theatr gyda nhw.  Rydym yn gwybod bod 
hyn yn gallu peri anhawster, neu o leiaf gall olygu 
bod rhywbeth a ddylai fod yn broses syml yn 
cymryd mwy o amser ac ymdrech.
Mae Hynt yn gynllun cenedlaethol sy’n gweithio 
gyda theatrau a chanolfannau celfyddydau ar 
draws Cymru er mwyn sicrhau bod pethau yn eglur 
ac yn gyson.  Yn ogystal, mae’n adnodd i unrhyw 
un y mae angen gwybodaeth benodol ynghylch 
mynediad arnynt er mwyn trefnu taith i’r theatr.
Os oes gennych chi nam neu ofyniad mynediad 
penodol, neu os ydych yn gofalu am rywun y mae 
ganddynt nam neu ofyniad o’r fath, mae Hynt yn 
berthnasol i chi.
Mae gan ddeiliaid cerdyn Hynt yr hawl i gael 
tocyn am ddim ar gyfer cynorthwyydd personol 
neu ofalwr yn yr holl theatrau a chanolfannau 
celfyddydau sy’n cymryd rhan yn y cynllun.
Mae Lleoliadau Hynt yng Nghaerdydd a Bro 
Morgannwg yn cynnwys:  
• Canolfan Gelfyddydau Memo (gweler www.

memoartscentre.co.uk/your-visit-2/) 

• Canolfan Gelfyddydau 
Chapter (gweler www.
chapter.org/access)

• Theatr Newydd (www.
newtheatrecardiff.
co.uk/access;  http://www.newtheatrecardiff.
co.uk/media/213353/updated_access_
guide_2014.pdf)

• Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru (http://
www.rwcmd.ac.uk/whats_on/your_visit/
accessible_facilities.aspx)

• Sherman Cymru (http://www.shermancymru.
co.uk/access/)

• Neuadd Dewi Sant  (www.stdavidshallcardiff.
co.uk/English/Your-Visit/Access/)

• Canolfan Mileniwm Cymru (www.wmc.org.uk/
yourVisit/AccessInformation/)

I gael gwybod a ydych chi neu’r person yr ydych yn 
gofalu amdanynt yn gymwys i gael cerdyn, trowch 
at  http://www.hynt.co.uk/en/join/eligibility-
critera neu i wneud cais i fod yn aelod, trowch at: 
http://www.hynt.co.uk/en/join/apply/ 

Am wybodaeth bellach, ffoniwch 0344 225 2305 
neu anfonwch e-bost at info@hynt.co.uk

HYNT

yn parhau ar y dudalen nesaf 
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Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru - 
Cadwch eich Teulu yn Ddiogel!

A oes gennych chi neu rywun yr ydych yn gofalu 
amdanynt larymau mwg yn y cartref, y maent yn 
gweithio?  A ydych chi’n cael anhawster i glywed 
eich larwm mwg?  A oes modd i chi glywed y ffôn 
neu gloch y drws?  A ydych yn cael anhawster i 
adael eich cartref?  A ydych yn adnabod neu’n 
gofalu am rywun fel hyn?  Sut fyddech chi neu nhw 
yn mynd allan pe byddai tân?

Mae’r Tîm Cymorth Diogelwch yn y Cartref yn 
cynorthwyo Partneriaid a Phersonél yr Orsaf, ac yn 
eu galluogi i gynnal Archwiliadau Diogelu rhag Tân 
yn y Cartref ar gyfer y preswylwyr mwy agored i 
niwed yn ein cymuned.  Mae Personél Gwasanaeth 
Tân ac Achub De Cymru a’u Partneriaid 
(SWFRS) yn darparu tua 26,000 o Ymweliadau 
Archwiliadau Diogelu rhag Tân yn y Cartref AM 
DDIM bob blwyddyn i gartrefi agored i niwed yn eu 
cymunedau.  Mae’r dull gweithredu hwn sydd wedi’i 
dargedu yn parhau i ostwng nifer y tanau mewn tai 
a welir yn ardal De Cymru.

Mae larymau mwg ar gael i bobl sy’n fyddar neu’n 
drwm eu clyw.  Mae prif uned y larwm yn gweithio 
gyda larymau mwg arbenigol a osodir gan SWFRS.  
O gael eu hysgogi, bydd y golau yn fflachio a’r ddisg 
sydd ynghlwm yn dirgrynu fel rhybudd pellach.  Caiff 

yr holl offer Larymau i’r Byddar arbenigol ei gyflenwi 
a’i osod gan bersonél hyfforddedig y gwasanaeth 
tân ac mae’n cael ei osod yn rhad ac am ddim.

Yn ogystal, rydym yn cyflenwi ystod o offer 
arbenigol er mwyn helpu i leihau’r risg mewn 
cartrefi.  Mae blancedi trydan, dillad gwely sy’n 
arafu tân rhag lledaenu, unedau trechu tân yn 
y cartref, ceblau estyn a ffriwyr saim dwfn oll ar 
gael yn rhad ac am ddim os nodir risg yn ystod 
Archwiliad Diogelu rhag Tân yn y Cartref.

Fel y mae Donna Crossman – Rheolwr Asiantaeth 
Partner, SWFRS – yn esbonio, “Mae fy mhrosiect 
presennol yn datblygu pecyn ymwybyddiaeth i 
Gymru gyfan ar gyfer gofalwyr yn benodol, ond y 
bydd modd i sefydliadau ac unigolion sy’n delio 
gyda’r holl unigolion agored i niwed ei ddefnyddio 
hefyd.  Gwelir yr archwiliadau hyn fel conglfaen 
y dull gweithredu rhagweithiol ac wedi’i dargedu 
sy’n cael ei fabwysiadu gan y Gwasanaeth nawr, 
wrth iddo geisio gostwng nifer y marwolaethau a’r 
anafiadau a achosir gan danau damweiniol mewn 
anheddau.”

Ffoniwch: 0800 169 1234 neu anfonwch NEGES 
DESTUN at 88365 er mwyn siarad gydag aelod o’r 
Tîm Diogelwch yn y Cartref.

 parhad o’r dudalen flaenorol

Gweithio gyda’n gilydd 
Sefydlwyd rhaglen Chwaraeon 
Anabledd Cymru rhwng Chwaraeon 
Cymru, Ffederasiwn Chwaraeon Anabledd Cymru a 22 o 
awdurdodau lleol. 

Gwneud gwahaniaeth 
Simon Jones yw Swyddog Datblygu Chwaraeon Anabledd 
Cymru Bro Morgannwg.  Gan helpu gyda pherfformiad, 
hyfforddi a gwirfoddoli, mae Simon yn hyrwyddo cyfleoedd 
chwaraeon cymunedol a gweithgareddau corfforol o ansawdd 
i bobl sydd ag anableddau.

Ym mis Ebrill 2015, cychwynnodd cylchlythyr misol newydd a 
gynhyrchir gan Simon Jones.  Mae modd gweld/lawrlwytho’r 
cylchlythyr misol trwy droi at: http://www.valeofglamorgan.
gov.uk/en/enjoying/leisure_and_activities/sports_and_
play_development/disability_sport/disability_sport.aspx 

Chwaraeon Anabledd ym Mro Morgannwgymweld â Chiropodydd cofrestredig.

Os nad ydych yn siŵr a ydych 
yn gymwys i fanteisio ar ein 
gwasanaeth neu beidio, byddwn 
yn hapus i drafod hyn gyda chi.  
Am ragor o wybodaeth, trowch at 
www.age-concern-cardiff.org.uk/
nail-cutting-service/ neu i wneud 
apwyntiad, ffoniwch 02922 331113.

I gael gwybod mwy am y 
gwasanaeth trin traed ar gyfer 
Caerdydd a Bro Morgannwg, trowch 
at  http://www.cardiffandvaleuhb.
wales.nhs.uk/Podiatry  I gael 
gwybod mwy ynghylch sut i gadw 
eich traed yn iach, trowch at  www.
nhs.uk/Livewell/Foothealth/
Pages/Foothealthhome.aspx
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http://www.valeofglamorgan.gov.uk/en/enjoying/leisure_and_activities/sports_and_play_development/disability_sport/disability_sport.aspx
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Caffi Gofalwyr Gwych  
Marie Curie 

Ar ddydd Mawrth 30 
Mehefin, cynhaliodd 
Prosiect Gofalu am 
Ofalwyr Marie Curie Gaffi 
Gofalwyr wedi’i seilio ar 
thema Te Parti Mawr.

Cynigiwyd cacennau 
blasus a lluniaeth i’r 
gofalwyr a wnaeth 
fynychu;  bu modd iddynt 
fwynhau’r heulwen a’r 

golygfeydd o’r môr wrth flasu rhai o ffefrynnau 
Wimbledon, sef mefus a hufen ac ‘Eton mess’.

Yn ogystal, roedd modd i ofalwyr flasu cacennau o 
ddewis newydd o bwdinau Wiltshire Farm Foods.  
Gwnaeth pawb fwynhau’r Gacen Lemwn, y gacen 
Fadeira, y Gacen Triog Melyn a’r Gacen Sinsir 
flasus!

Cynhelir Caffi Gofalwyr Marie Curie ar y dydd 
Mawrth cyntaf ac olaf bob mis rhwng 2pm a 4pm yn 
Hosbis Marie Curie Caerdydd a’r Fro ym Mhenarth.  
Mae modd i ofalwyr alw heibio i fwynhau amser 
rhydd i’w hunain os ydynt yn gofalu am rywun sy’n 
byw gyda salwch angheuol.

Mae’r Caffi yn darparu 
gwybodaeth ac mae’n fan lle y 
mae modd i Ofalwyr gyfarfod 
a rhannu cyngor defnyddiol 
gyda Gofalwyr eraill sydd 

mewn sefyllfaoedd tebyg.  Mae’r Caffi am ddim ac 
ni fydd angen i chi archebu lle ymlaen llaw.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â  
sarah.johnson@mariecurie.org.uk neu ffoniwch 
02920 426023

Gofal a Chymorth Marie Curie yn 
ystod salwch angheuol
A ydych chi’n gofalu am rywun y mae ganddynt 
salwch angheuol?
Rydym oll yn gwybod mai’r pethau bychain sy’n 
gwneud gwahaniaeth mawr i deuluoedd y rhai y 
mae ganddynt salwch angheuol – fel cael sgwrs 
gyda rhywun dros baned, help gyda’r siopa, 
rhywfaint o amser a lle i chi, neu gymorth ar 
ôl i rywun annwyl i chi farw.  Gall ein Helpwyr 
Gwirfoddol Marie Curie ddarparu’r cymorth hwn i 
chi fel gofalwr.

Caiff ein Helpwyr gwirfoddol y maent wedi cael 
hyfforddiant arbenigol, eu cyfateb gyda theuluoedd 
sy’n byw gyda salwch angheuol (unrhyw salwch 
angheuol) ar draws Bro Morgannwg.  Mae modd 
i wirfoddolwyr gynnig cwmni, cymorth emosiynol 
ac ymarferol ar unrhyw ddiwrnod o’r wythnos (gan 
gynnwys gyda’r hwyr ac ar benwythnosau), rhwng 
9am a 9pm.

A ydych chi’n byw ym Mro Morgannwg ac a 
hoffech chi gael gwybod mwy?  Cysylltwch 
â ni ar 0845 073 8596 neu anfonwch e-bost at 
southwaleshelper@mariecurie.org.uk

Mae gan GVS (Gwasanaeth Gwirfoddol Morgannwg) brosiect newydd cyffrous!  Os ydych chi 
dros 25 oed, yn ddi-waith neu’n economaidd anweithgar ac yn dymuno rhoi cynnig ar wirfoddoli, 
gallwn ni helpu.

Mae gennym aelod o staff newydd, Clare Humphreys, a fydd yn helpu gwirfoddolwyr newydd 
gyda ffurflenni cais ac yn eu cynorthwyo dan drefniant un-i-un yn ystod y cyfnodau cychwynnol.  
Bydd Clare yno i’ch cynghori ac i’ch helpu i ddod o hyd i gyfle gwirfoddoli sy’n addas i’ch 
anghenion chi.  Yn ogystal, bydd modd i wirfoddolwyr sicrhau cymwysterau Agored Cymru, sy’n 
cyfateb â TGAU, am ddim.

Beth am bicio heibio i weld GVS yn 34 Heol Holton, Y Barri, ffonio 01446 741706 neu anfon 
e-bost at clare@gvs.wales  Mae modd gweld rhagor o wybodaeth trwy droi at www.gvs.wales

A ydych chi’n ddi-waith, dros 25 oed 
ac yn dymuno gwirfoddoli?
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