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I lawer o ofalwyr, y lle cyntaf y maen 
nhw’n mynd am gyngor a chymorth yw eu 
meddygfa leol.  Fel arfer mae meddygfeydd 
mewn cysylltiad â gofalwyr ymhell cyn y 
Gwasanaethau Cymdeithasol.  Mae cofrestr 
gofalwyr ym mhob meddygfa ac mae 
pwynt cysylltu penodol yn y rhan fwyaf, sef 
cynrychiolydd y gofalwyr. 

Mae gwaith yn mynd rhagddo gyda 
Chynrychiolwyr Gofalwyr mewn Meddygfeydd 
er mwyn cynnig gwybodaeth ddiweddar i staff 
a chleifion ynghylch gofalu am ofalwyr.  Fel 
rhan o Fesur Strategaeth Gofalwyr (Cymru) 
gynt, mae Bwrdd Iechyd Prifysgol y Fro, Cyngor 
Dinas Caerdydd a Chyngor Bro Morgannwg 
wedi datblygu Cynllun Achredu Meddyg Teulu 
Gofalwr.  Mae’r cynllun yn gosod meini prawf 
y mae angen i Feddygon Teulu eu bodloni 
er mwyn cael eu cydnabod am eu cymorth i 
ofalwyr a’u teuluoedd. 

Mae’r cynllun yn ‘fyw’ ers mis Tachwedd 2015, 
ac mae’r meddygfeydd sydd wedi eu hasesu 
ac yn gallu dangos eu bod yn bodloni’r meini 
prawf wedi derbyn tystysgrif lefel  Efydd. 
Yna, caiff y meddygfeydd hyn weithio tuag at 
gyrraedd y lefel Arian a gaiff ei lansio yn fuan, 
pe dymunent.  Bydd y dystysgrif lefel Efydd yn 
ddilys am gyfnod o ddwy flynedd. 

Mae Gwasg Gofal yn falch o gyhoeddi bod 
bob un o’r saith meddygfa yng Nghlwstwr 

Meddygfeydd Canol y Fro (y Barri/Sili) wedi 
cyrraedd y lefel Efydd; dyma’r clwstwr cyntaf i 
wneud hynny yn y Fro a Chaerdydd.

Caiff rhagor o Feddygfeydd yn Ninas Powys 
a Phenarth (Clwstwr y Dwyrain) yn ogystal â 
rhai yn Llanilltud Fawr (Clwstwr y Gorllewin) 
eu hasesu yn y dyfodol agos. Chwiliwch am 
dystysgrif Efydd yn eich Meddygfa leol!

Yn ogystal, mae cynlluniau ar waith i ddatblygu 
Cynllun Achredu tebyg ar gyfer fferyllfeydd.  Os 
ydych yn Feddygfa ac eisiau cael eich ystyried ar 
gyfer Achrediad Lefel Efydd, cysylltwch â James 
Livingstone, Swyddog Datblygu Gofalwyr, ar 
01446 704604 neu e-bostiwch: CarersServices@
valeofglamorgan.gov.uk
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Achrediad Efydd i Glwstwr 
Meddygfeydd Canol y Fro

Stondin Wybodaeth yng Nghanolfan Feddygol Glannau’r 
Barri yn hyrwyddo Wythnos Gofalwyr 2017.
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Canolfan Ganser newydd a gynigir yn Felindre a 
Gwasanaethau Allanol yn ne ddwyrain Cymru
Rhaglen Trawsnewid Gwasanaethau Canser

Canser yng Nghymru

Canser yw ail achos marwolaeth mwyaf cyffredin 
Cymru. Yn ôl Iechyd y Cyhoedd Cymru, canfuwyd 
19,088 achos newydd o ganser yn 2015 o’u 
cymharu â 17,389 newydd yn 2006.  Mae’r 
cynnydd yn nifer yr achosion o ganser yn duedd 
hirdymor yng Nghymru.  Disgwylir yn fuan y bydd 
un o bob dau ohonom yn dioddef o ganser a bydd 
hyn yn effeithio’n fawr ar y rhai sy’n gofalu am eu 
hanwyliaid sy’n dioddef o ganser.

Y prif reswm am hyn yw’r cynnydd yn y boblogaeth 
hŷn sy’n gweithio, canlyniad pobl yn byw’n hŷn a 
thueddiadau newidiol ffactorau sy’n peri perygl o 
achosi canser yn ein cymdeithas.

Pam y dylid newid y gwasanaethau canser?

Oherwydd y rhagfynegir cynnydd yng nghyfradd 
yr achosion o ganser, bydd nifer yr atgyfeiriadau 
i Ganolfan Ganser Felindre hefyd yn cynyddu.  
Os nad ydym yn newid ein ffordd o ddarparu ein 
gwasanaethau canser, ni fyddwn yn gallu ateb 
anghenon ein cleifion sy’n dioddef o ganser a’u 
gofalwyr.

Sut y byddwn yn trawsnewid ein gwasanaethau 
canser?

Mae Llywodraeth Cymru wedi gofyn i 
Ymddiriedolaeth GIG y Felindre lunio achos busnes 
i wella’r gwasanaethau canser yn ne ddwyrain 
Cymru.  Mae ein Hachos Busnes yn cynnig ein bod 
yn gwneud y canlynol:

 ❖ Codi Canolfan Ganser y Felindre newydd yn yr 
Eglwys Newydd, Caerdydd. Cyflwynwyd Cais 
Cynllunio Cychwynnol i Gyngor Caerdydd ym 
mis Gorffennaf 2017. 

 ❖ Adeiladu uned radiotherapi newydd. Rydym 
yn datblygu cais cynllunio cychwynnol ar gyfer 
Uned Radiotherapi Leol yn Ysbyty Neuadd 
Neville dan gyfrifoldeb Bwrdd Iechyd Ysbyty 
Aneurin Bevan. 

 ❖ Cynnig rhagor o ofal yn nes at gartrefi ein cleifion. 

 ❖ Integreiddio ein gwybodaeth arbenigol yn 
well gyda’n cydweithwyr mewn ysbytai a 
meddygfeydd trwy dde ddwyrain Cymru.

Ein gweledigaeth yw trawsnewid gwasanaethau 
canser yn ne ddwyrain Cymru ac agor Canolfan 
Ganser newydd y Felindre erbyn 2023.  Os ydych 
am gael rhagor o wybodaeth, ewch i’n gwefan:  
http://trawsnewidgwasanaethaucanser.cymru/ 
neu ffoniwch ni ar 02920 615888.  I danysgrifio 
i’n cylchlythyr, ewch i: http://velind.re/
NewsletterSubscription 

Llun artist o Ganolfan Ganser newydd Felindre

Eich llyfrgell – yn eich llaw!
Fel y dywedwyd yn rhifyn mis Mai 
2017 Gwasg Gofal, mae llyfrgelloedd 
Bro Morgannwg yn llawn adnoddau 
gwych y gallwch ddefnyddio llawer 
ohonynt trwy gyffwrdd botwm.  Rydym 
yn cynnig e-lyfrau, e-lyfrau llafar 
ac e-gylchgronnau y gallwch eu 
lawrlwytho i’ch iPad, llechen, ffôn 
clyfar, PC/MAC neu ddyfeisiau tebyg, 

yn rhad ac am ddim!  Fel gofalwyr, 
cewch ddefnyddio ystod eang o 
wasanaethau o gysur eich cartref.

Y cwbl sydd ei angen arnoch yw 
cerdyn Llyfrgelloedd y Fro a rhif 
pin.  Holwch staff y llyfrgell er mwyn 
cofrestru heddiw - dewch ag un math 
o ddogfen neu gerdyn adnabod sy’n 
dangos enw a’ch cyfeiriad.

http://trawsnewidgwasanaethaucanser.cymru/
http://velind.re/NewsletterSubscription
http://velind.re/NewsletterSubscription
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e-Lyfrau 

Mae Llyfrgelloedd y Fro wedi 
tanysgrifio i ddau wasanaeth 
eLyfrau.  Dewiswch o blith 
cannoedd o eLyfrau i’w 
lawrlwytho, o’r gwerthwyr gorau a 
llyfrau plant i fywgraffiadau a llyfrau am deithio.

e-lyfrau llafar 

Rydym hefyd yn tanysgrifio i dri gwasanaeth 
llyfrau llafar ar-lein.  Ar ôl i chi gofrestru a chreu 
cyfrif, bydd gennych fynediad at bob llyfr sydd 
gennym yn syth. 

 

e-gylchgronnau 

Dewiswch o blith 250 o’r cylchgronau 
mwyaf poblogaidd i’w darllen ar-lein - 
a hyn eto am ddim!

Mae Zinio yn wasanaeth 
e-gylchgronnau newydd sy’n gwneud dros 250 
o’r cylchgronau mwyaf poblogaidd - yn sôn am 
themâu o feicio i goginio neu ffasiwn i ffitrwydd.  
Eto, mae’r rhain ar gael i aelodau’r llyfrgell, yn 
rhad ac am ddim. 

Am ragor o fanylion am y rhain ac am ein 
gwasanaethau eraill, ewch i  
www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/enjoying/
Libraries/Libraries-in-the-Vale.aspx  

Grŵp yn cynorthwyo hosbis gyda 
chynlluniau dementia-gyfeillgar 

Aeth criw o bobl sy’n byw â dementia a’u gofalwyr 
i safle Marie Curie yng Nghaerdydd ac i Hosbis y 
Fro ym Mhenarth ym mis Gorffennaf i ddysgu am 
wasanaethau’r elusen ar gyfer afiechyd marwol 
ac i roi cyngor i staff ynghylch sut mae ei gwneud 
yn Gymuned Dementia-Gyfeillgar.

Mae Monica Reardon, arweinydd project 
Cynnwys Cymunedau Amrywiol mewn Gofal 
Diwedd Bywyd, yn bwriadu sicrhau bod yr 
hosbis yn cael statws Dementia-Gyfeillgar, 
a gwahoddodd y criw i helpu i lunio cynllun 
gweithredu er mwyn gwireddu hyn.  Yn 
dilyn taith dywys o gwmpas yr hosbis, roedd 
sesiwn cwrdd a chyfarch ar gyfer yr ymwelyr a 
sesiwn Holi ac Ateb lle’r atebodd yr ymwelwyr 
gwestiynau gan staff yr hosbis ynghylch 
cynorthwyo pobl â dementia.

Yn ystod y sesiwn Holi ac Ateb, cafwyd 
trafodaethau ynghylch yr hyn a fyddai’n gwneud 

i rywun sy’n byw â dementia, 
a’i ofalwr, deimlo’n ddiogel 
yn yr hosbis a sut y bydden 
am i staff drafod cynlluniau 
ar gyfer gofal yn y dyfodol. 

“Roedd hi’n bwysig i ni weithio â’r grŵp hwn 
i lunio’n cynllun dementia-gyfeillgar” meddai 
Monica. 

“Rydym am dderbyn adborth gan y bobl 
sy’n defnyddio ein gwasanaethau ac mae’r 
cydweithio hwn yn bwysig iawn i ni.”

Dywedodd Linda Willis, Cennad y Gymdeithas 
Alzheimer: “Rydym yn hoffi cydweithio ac rydym 
yn gwerthfawrogi’n fawr pan mae pobl yn gofyn 
ein barn.  Mae pobl yn meddwl ei bod nhw’n 
gwybod beth rydym yn ei feddwl ond nid dyna’r 
achos o hyd, felly mae’n wych ein bod wedi 
gallu rhoi cyngor i helpu’r hosbis i weithio tuag 
at ddod yn Ddementia-Gyfeillgar.”

Bydd yr holl adborth a gafwyd yn ystod yr 
ymweliad hwn yn cyfrannu at ein gwaith 
parhaus o geisio sicrhau bod y gwasanaethau 
rydym yn eu cynnig yn addas ac yn hygyrch i’r 
bobl sy’n byw â dementia.  Os hoffech ragor 
o wybodaeth am hyn, cysylltwch â Monica 
Reardon ar 02920 426025 neu e-bostiwch  
Monica.reardon@mariecurie.org.uk 

http://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/enjoying/Libraries/Libraries-in-the-Vale.aspx
http://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/enjoying/Libraries/Libraries-in-the-Vale.aspx
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Darllen ar y Cyd  
– seibiant braf oddi wrth waith gofalu
Mae Darllen ar y Cyd yn fforwm ardderchog ar 
gyfer gofalwyr sydd am gymryd seibiant bach 
yn yr wythnos, cael cyfle i gyfarfod pobl eraill a 
chael cyfle i ddarllen a thrafod pytiau amrywiol o 
lenyddiaeth. 

Daeth hyn yn boblogaidd iawn mewn 
llyfrgelloedd, ac roeddwn i’n hwylusydd grŵp ar 
gyfer sesiynau yn Nhŷ Hapus ar gyfer pobl sy’n 
dodded o ddemensia buan.  O bryd i’w gilydd, 
bydden i’n cynnig sesiynau blasu mewn eglwysi, 
cartrefi gofal a grwpiau eraill.  Fy rôl oedd dewis 
straeon a cherddi addas a’u darllen ar goedd tra 
byddai aelodau’r grŵp yn eu darllen yn dawel 
o’r copïau y rhoddais iddynt.  O dro i dro, byddai 
aelod o’r grŵp yn darllen ar goedd. 

Gall darllen ar y cyd ddod â buddion i bobl ifanc 
yn ogystal â phobl hŷn oherwydd bod gwrando 
ar stori neu farddoniaeth yn ffordd wych o 
dawelu’r ysbryd a thewi teimladau o straen a 
gorbryder.  

Ers i mi ymddeol yn fuan o’r gwasanaeth 
llyfrgelloedd, rwyf wedi parhau i gynnig y 
gwasanaeth hwn mewn partneriaeth â Llyfrgell y 

Barri a hoffwn wneud rhagor gyda grwpiau eraill 
nawr y mae gennyf amser i’w roi. 

Os ydych yn trefnu Grŵp Gofalwyr Ifanc neu 
grŵp o ofalwyr sy’n oedolion a hoffech roi tro ar 
hyn, byddwn yn falch o drafod eich anghenion 
â chi.  Os ydych am roi tro ar ei wneud eich 
hun, mae croeso i chi ddod i’r Ystafell Gyfarfod 
i fyny’r grisiau yn Llyfrgell y Barri amser cinio 
unrhyw ddydd Gwener 1:00-2:30 pm. 

Rwy’n edrych ymlaen at glywed gennych!

Andy Griffiths 
Ffôn: 0781 777 3479 
Ebost: andyscribe@hotmail.com 

Rhaglen 2017 Diabetes UK 
                   Bro Morgannwg 

Mae Grŵp Cymorth ac Ymgyrch Bro 
Morgannwg yn cyfarfod ar drydydd dydd 
Mawrth pob mis rhwng mis Mawrth a mis 
Tachwedd. Rydym yn cyfarfod yn yr Ystafell 
Fwrdd yn Ysbyty Llandochau ac mae’r 
cyfarfodydd yn cychwyn am 7:30pm.  Mae 
gwybodaeth am yr ysbyty a chyfarwyddiadau ar 
gyfer cyrraedd yno ar gael trwy ddilyn y ddolen 
hon.  Efallai y bydd angen i chi gopïo a gludo’r 
cyfeiriad i’ch porwr: www.cardiffandvaleuhb.
wales.nhs.uk/uhl-contact-information.

Yn aml mae gennym siaradwr gwadd ac 
efallai na fydd bob tro yn trafod testunau sy’n 
gysylltiedig â’r Clefyd Siwgr ond am feysydd 
eraill o ddiddordeb cyffredinol.  Mae paned o de 

neu goffi a bisged ar gael am gyfraniad bychan.  
Rydym yn estyn croeso cynnes i bawb ac yn 
deall efallai yr hoffai gofalwyr ddod hefyd.

Dyma ein rhaglen ar gyfer gweddill 2017:

Nos Fawrth 19 Medi 
Emily Beach, Swyddog Cymorth i Wirfoddolwyr, 
Diabetes UK Cymru: ymweliad swyddfa

Nos Fawrth 17 Hydref 
Nerys Thomas - Arbenigwraig ar yr Arennau

Nos Fawrth 21 Tachwedd 
Dr Lindsay George – Holi ac Ateb

Cewch ragor wybodaeth yma:  
https://vale-of-glamorgan.diabetesukgroup.org/ 

mailto:andyscribe@hotmail.com
http://www.cardiffandvaleuhb.wales.nhs.uk/uhl-contact-information
http://www.cardiffandvaleuhb.wales.nhs.uk/uhl-contact-information
https://vale-of-glamorgan.diabetesukgroup.org
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Newid Model yn ein Canolfan Recovery Cymru yn y Barri
Wedi ymgynghoriad diweddar 
mae Recovery Cymru (RC) 
wedi newid y ganolfan yn y 
Barri.

Rydym yn teimlo’n gryf dros gysylltu â phobl 
y Fro ac nid y dull o weithredu o’r Ganolfan, 
fel y buom yn gwneud hyd yma, yw’r ffordd 
orau o gysylltu â phobl a’u gofalwyr bob tro.  
Wedi ystyried nifer o opsiynau, cytunwyd y 
dylem edrych ar fodel peripatetig yn hytrach na 
gweithio o’r Ganolfan fel yr ydym yn ei wneud 
nawr.  Bydd hyn yn rhoi’r gallu i ni gynnig 
rhagor o gymorth trwy ddefnyddio model allanol 
yng nghymunedau’r Fro.

Bydd ein Canolfan yn y Barri nawr ar agor i’r 
cyhoedd ar gyfer grwpiau ar ddydd Mercher 
a dydd Sadwrn.  Byddwn yn parhau i gynnig 
Cymorth Adfer dros y Ffôn a Hyfforddiant Adfer 
felly bydd aelodau’n dal i dderbyn cymorth ond 
mewn ffordd wahanol.  Bydd hyn yn rhoi’r gallu 
i RC wneud gwaith canfod cwmpas a pharhau 
i ystyried sefydlu grwpiau ymhellach yn y Fro 

wedi ein llwyddiant diweddar gyda grŵp 
y Bont-Faen, ddydd Gwener o 1 tan 
3pm.  

Fel y dywedwyd, byddwn yn parhau i weithredu 
yn y Fro chwe diwrnod yr wythnos, yn cynnig 
hyfforddiant adfer a Chymorth Adfer dros y 
Ffôn bum niwrnod yr wythnos; mae’r grwpiau 
ar ddydd Mercher yn cynnwys SMART, 
arbed ail-syrthio, cerddoriaeth ac ymlacio; 
gweithgareddau galw i mewn/cymdeithasol 
ddydd Sadwrn o 12 tan 4.  Mae’r Ganolfan 
yng Nghaerdydd ar agor 6 diwrnod yr wythnos 
(yn cynnwys ar ddydd Sul) ac mae croeso i 
aelodau’r Fro fynd yno, felly mae cymorth adfer 
yn parhau i fod ar gael saith niwrnod yr wythnos 
rhwng Caerdydd a’r Fro. 

Os oes gennych chi neu eich sefydliad syniadau 
ynghylch sut y gallwn wella ein gwasanaeth 
cymorth adfer trwy’r Fro ehangach, cysylltwch 
â Jo Price ar 01446 734220 neu e-bostiwch 
joprice@recoverycymru.org.uk.  Dyma ein 
gwefan: www.recoverycymru.org.uk/ 

Partneriaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol 
Integredig Caerdydd a Bro Morgannwg
Mae’n Partneriaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol 
Integredig wedi’i sefydlu o dan gyfarwyddyd 
Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol (RPB) fel rhan 
o ofynion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol 
a Llesiant (Cymru) 2014.  Diben hyn yw rheoli a 
datblygu gwasanaethau i sicrhau gwell cydweithio 
rhwng byrddau iechyd lleol, awdurdodau lleol a’r 
trydydd sector; a sicrhau gwasanaethau, gofal 
a chymorth effeithiol sy’n ateb anghenion ein 
poblogaeth yn y modd gorau posibl.

Amcan y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol (RPB) 
yw sicrhau bod cyrff y bartneriaeth yn gweithio’n 
effeithiol gyda’i gilydd er mwyn:

 ❖ Ymateb i’r Asesiad o Anghenion y 
Boblogaeth a gyflawnir er mwyn adolygu’r 
angen am ofal a chymorth, cymorth i ofalwyr 
a gwasanaethau atal ar draws y rhanbarth;

 ❖ Sicrhau bod cyrff y bartneriaeth yn darparu 
digon o adnoddau ar gyfer trefniadau’r 
bartneriaeth;

 ❖ Rhoi hwb i sefydlu cyllidebau cyfun lle bo’n 
briodol;

Rhoi blaenoriaeth i integreiddio gwasanaethau 
ar gyfer:

• Pobl Hŷn y mae arnyn nhw anghenion cymhleth 
ac anhwylderau hirdymor, gan gynnwys 
dementia

• Pobl sydd ag anawsterau dysgu

• Gofalwyr, gan gynnwys gofalwyr ifanc

• Gwasanaethau Integredig Cymorth i Deuluoedd

• Plant sydd ag anghenion cymhleth oherwydd 
anabledd neu salwch

Rydym yn falch o gyhoeddi bod gwefan  
newydd y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol 
bellach wedi’i gwblhau ar gael yn  
http://www.cvihsc.co.uk/cy/

mailto:joprice@recoverycymru.org.uk
http://www.recoverycymru.org.uk
http://www.cvihsc.co.uk/cy/
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Woody’s Lodge
Mae Woody’s Lodge, canolfan 
sy’n cysylltu cyn-aelodau’r lluoedd 
arfog a’r gwasanaethau brys 
(a’u teuluoedd) ag elusennau, 
gwasanaethau cyngor a chwnsela ac yn cynnig 
lle i gymdeithasu â chyn-aelodau eraill, wedi agor. 

Mae Woody’s Lodge ar hyn o bryd ar diroedd yr 
HMS Cambria yn Sili.  Mae’n ethos sy’n camu 
ar dir newydd ac sy’n edrych tua’r dyfodol a 
gafodd ei ddatblygu a’i wireddu gan grŵp o 
drigolion lleol dan arweinid Dr David Trotman. 

Yr arwyddair yw “Cynnig lle ac amser” ac mae’r 
syniad yn syml – cynnig lle dan un to lle caiff 
cyn-aelodau o unrhyw oedran neu gefndir o Fro 
Morgannwg neu Gaerdydd gwrdd a chysylltu â’r 
cymorth y mae arnynt ei angen, boed hynny’n 
gymdeithasol, meddyliol neu’n ymarferol. 

Mae Woody’s Lodge yn coffáu Paul “Woody” 
Woodland, aelod o’r morlu a’r gwasanaeth 
cychod arbennig o Benarth a fu farw yn 2012 
yn ystod ymarfer hyfforddiant cyn dychwelyd 
i Afghanistan.  Mae ei ddywedai, Sian yn 
ymgyrchu’n ddiflino er ei gof ers y bu farw ac 
mae wedi codi miloedd ar gyfer elusennau 
cysylltiedig.  Mae hi wedi bod yn gweithio’n 

ddiwyd ar Woody’s 
Lodge, gyda Russ Kitely, 
cyn-aelod o’r llu awyr y 
mae’r project hwn wedi 
bod yn weledigaeth 
ganddo ers 12 mlynedd.  

Dywedodd Noel Godfrey, 
cadeirydd Woody’s 
Lodge a chyn-filwr a 
fu’n aelod o’r fyddin 
am 26 blynedd: “Heb 
waith diwyd criw o 
gyn-filwyr a phobl 
gyffredin, merched a 
dynion o bob oedran, ac 
anogaeth ein cefnogwyr, 
ni fyddai wedi bod yn 

bosibl i ni wireddu’r freuddwyd hon.  Wedi 12 
mlynedd o waith, gallwn nawr gynnig man 
arbennig, unigryw, tawel a diogel i gyn-aelodau 
gyfarfod asiantaethau cymorth a chael cyfle i 
gymdeithasu yr un pryd.”

Mae Woody’s Lodge yn Sefydliad Dielw y gellir 
cysylltu ag e trwy ffonio 01446 730777.  Rydym 
ar agor o ddydd Llun i ddydd Iau bob wythnos o 
10:00 tan 14:00.

Age Connects – Awn Allan! 
Ydych chi am ymuno â grwpiau a chlybiau ym 
Mro Morgannwg? Neu ydych chi’n chwilio am 
gyfle i adael y tŷ? Os ydych chi dros 60 oed ac 
yn teimlo ar eich pen eich hun neu wedi colli 
eich hyder, gallwn ni helpu!

Ein gwaith 

Byddwn yn rhannu ein gwybodaeth ynghylch yr 
hyn sydd ar gael yn y gymuned, yn eich annog 
a’ch cynorthwyo i gymryd rhan.  Gall hyn fod 
trwy fynd â chi neu drefnu trafnidiaeth ar eich 
cyfer i weithgareddau a chlybiau.  Efallai bod 
dosbarth rydych am fynd iddo ers amser ond 
heb allu cymell eich hun i fynd.

Sut rydym yn gweithio 

Gallwn gynnig hyd at wyth wythnos o gymorth, 
a’ch helpu chi i oresgyn unrhyw rwystrau 
a gwneud yr hyn yr hoffech ei wneud.  Er 

enghraifft: 

• efallai eich bod am i wirfoddolwr gerdded gyda 
chi i’r siop leol tan y byddwch yn magu hyder;

• neu efallai eich bod am i wirfoddolwr fynd i 
weithgaredd gyda chi tan y byddwch yn teimlo’n 
hyderus i fynd ar eich pen eich hun. 

Gwneud ffrindiau newydd a rhannu diddordebau 

Ein nod yw helpu pobl a fyddai fel arall ar 
eu pennau eu hunain iddynt greu grwpiau o 
ffrindiau cadarn.  Ein bwriad yw dod â phobl 
ynghyd i feithrin cyfeillgarwch a rhannu 
diddordebau trwy Fro Morgannwg.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Toby ar  
07377 414806     
Toby.messer@ageconnectscardiff.org.uk  
www.ageconnectscardiff.org.uk 

mailto:Toby.messer@ageconnectscardiff.org.uk
http://www.ageconnectscardiff.org.uk
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Prosbectws Cyrsiau’r Fro ar gyfer Mis Medi 2017 - Ar gael nawr!
Gallwch godi eich copi o’r Swyddfeydd Dinesig, Swyddfa’r Dociau, Llyfrgelloedd neu 
Hen Neuadd Coleg Cymunedol y Bont-faen, neu ewch i www.valeofglamorgan.gov.
uk/cy/working/adult_and_community_learning/Vale-Courses/Adult-Learning-
Vale-Courses.aspx.  Bydd gofalwyr yn derbyn gostyngiad ar ein cyrsiau wythnosol 
os ydynt yn derbyn budd-dal gofalwyr neu unrhyw fath arall o fudd-dal sydd yn 

ddibynnol ar brawf modd. (Sylwch na cheir unrhyw ostyngiadau i unrhyw un ar ein Cyrsiau Undydd).

Yn rhifyn mis Mai 2017 Gwasg Gofal, roedd erthygl am gynllun Nyth Cartrefi Clyd 
Llywodraeth Cymru a sut y gallai hyn helpu gofalwyr i gadw’n gynnes ac arbed arian ar eu 
biliau ynni (ewch i www.nestwales.org.uk/cy/hafan neu ffoniwch 0800 808 2244).  Yn y rhifyn 
hwn, ac yn rhifyn nesaf Gwasg Gofal, cewch eiriau o gyngor a phethau i chi eu hystyried:  

Awgrymiadau ar gyfer Cadw eich Cartref 
Cynnes ac Arbed Ynni 

• Sicrhewch eich bod ond yn llenwi’r tegell gyda 
faint o ddŵr sydd ei angen arnoch.

• Rheolaethau Smart yw’r arloesedd diweddaraf 
i’ch helpu i reoli eich gwres a deall eich defnydd 
o ynni.  Maent yn caniatáu i chi reoli eich gwres o 
bell drwy ap symudol, sy’n golygu y gallwch reoli 
tymheredd eich cartref rhag ble bynnag yr ydych, 
ar ba bynnag adeg o’r dydd.

• Ydych chi wedi bod mewn cysylltiad â’ch cyflenwr 
ynni i ofyn am gael Mesurydd Smart?  Mae 
mesuryddion smart yn golygu diwedd i filiau sydd 
wedi eu hamcangyfrif, fel eich bod ond yn talu 
am nwy a thrydan rydych chi mewn gwirionedd 
wedi ei ddefnyddio.  Maent hefyd yn eich helpu 
i gadw golwg ar yr egni rydych yn ei ddefnyddio 
a faint rydych yn ddyledus mewn punnoedd a 
cheiniogau.

• Bydd eich cyflenwr ynni yn darparu ac yn 
ffitio eich mesurydd smart heb unrhyw gost 
ychwanegol.

• Trowch eich thermostat i lawr – Gall leihau 
tymheredd eich ystafell o 1° ostwng eich biliau 
gwresogi hyd at 10% ac arbed tua £65 y flwyddyn.

• Os oes gennych raglennydd, gosodwch eich 
gwres a dŵr poeth i ddod ymlaen dim ond pan 
fyddwch ei angen yn hytrach na drwy’r amser.

• Caewch y drysau i gadw’r gwres i mewn yn yr 
ystafelloedd rydych yn ei ddefnyddio fwyaf.

• Mae paneli rheiddiadur yn helpu i arbed gwres 
drwy ei adlewyrchu yn ôl i mewn i’r ystafell.

• Sicrhewch nad yw rheiddiaduron yn eich 
ystafelloedd yn cael eu rhwystro gan lenni neu 
ddodrefn i sicrhau bod y gwres mwyaf posibl yn 
cael ei gadw i mewn yn yr ystafell.

• Caewch eich llenni wrth iddi nosi i atal gwres rhag 
dianc drwy’r ffenestri a gwiriwch am ddrafftiau o 
gwmpas ffenestri a drysau.  Ewch ati i  atal drafft 
drwy selio bylchau o amgylch ffenestri a drysau.

• Cadwch y llenni ar agor yn ystod y dydd er mwyn 
caniatáu cymaint o olau dydd ag y bo modd.  
Bydd cadw ffenestri yn lân hefyd yn helpu i wneud 
y defnydd gorau o wres a golau naturiol.

• Wrth addurno’ch cartref, mae’n bwysig cofio y gall 
lliwiau golau adlewyrchu mwy o oleuni na rhai 
tywyllach.  Gall baentio eich waliau a nenfydau 
mewn lliwiau golau felly helpu i gadw’r ystafell yn 
olau wrth adlewyrchu mwy o olau.

• Dylai oergelloedd a rhewgelloedd gael eu 
lleoli mor bell i ffwrdd ag y bo modd o boptai a 
gwresogyddion.

• Peidiwch â sychu dillad ar y rheiddiadur.  Gall 
gwaedu rheiddiaduron yn rheolaidd gael gwared 
ar aer gormodol sy’n eu hatal rhag gweithio 
effeithlon.

• Diffoddwch oleuadau ac offer (hyd yn oed y rhai ar 
‘standby’) pan nad ydynt yn cael eu defnyddio.

• Gall cysgod lamp (lampshade) tywyll amsugno 
llawer o’r golau mae’r bwlb yn ei roi allan, gan 
wastraffu golau ac ynni.  Defnyddiwch gysgod 
lamp liw tryloyw a gall eu cadw’n lân helpu i 
wella’r golau mewn ystafell ac arbed arian.

• Newidiwch hen fylbiau golau gyda rhai CFL 
newydd neu fylbiau golau LED

• Mae gadael eich ffôn i wefru (charge) dros nos yn 
gallu lleihau bywyd y batri ffôn a gwastraff trydan. 
Felly, gwnewch yn siŵr eich bod yn tynnu’r plwg 
wedi iddo wefru.

• Gall Glwb Prynu Tanwydd helpu cwsmeriaid ynni 
i arbed arian.  Gall “Cyngor ar Bopeth” (Citizens 
Advice) ddarparu gwybodaeth am eich clwb brynu 
tanwydd agosaf.

http://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/working/adult_and_community_learning/Vale-Courses/Adult-Learning-Vale-Courses.aspx
http://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/working/adult_and_community_learning/Vale-Courses/Adult-Learning-Vale-Courses.aspx
http://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/working/adult_and_community_learning/Vale-Courses/Adult-Learning-Vale-Courses.aspx
http://www.nestwales.org.uk/cy/hafan
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Gwau a Chlonc
Mae grŵp Gwau a Chlonc yn llwyddiant mawr 
yn Ysbyty’r Brifysgol yn Llandochau.  

Daw’r grŵp â chleifion, gofalwyr, staff a’r 
gymunedol leol ynghyd am brynhawn o hwyl, 
gwau a chloncian!  Mae staff hefyd wedi 
cael ambell wers am wau gan rai o’r cleifion 
profiadol. 

Bu i un claf nad oedd wedi gwau ers 
blynyddoedd godi’r gweill a phelen o wlân a 
chychwyn gwau er mawr syndod a llawenydd 
i’w gŵr a’i merch. 

Trefnwyd y grŵp gan Sarah Davies, Hwylusydd 
Canolfannau Gwybodaeth a Chymorth Bwrdd 
Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, gyda 
chymorth Janice Boland, gwirfoddolwr y Bwrdd 
Iechyd.

Mae’n cwrdd bob prynhawn Llun rhwng 14:00 
a16:00 yn y Ganolfan Wyboaeth a Chymorth, Y 
Plaza, Ysbyty’r Brifysgol, Llandochau ac ar hyn 
o bryd maent yn brysur yn gwau menig ffidlan 

ar gyfer y wardiau ac yn ystyried beth i’w wau 
ar gyfer y Nadolig i godi arian ar gyfer yr Elusen 
Iechyd.  

Mae croeso i’r holl gleifion, ymwelwyr, staff a’r 
cyhoedd alw heibio yn ystod y prynhawn.  Am 
ragor o wybodaeth, cysylltwch â Sarah Davies: 
07973 715912 neu e-bostiwch  
sarah.davies37@wales.nhs.uk

Gwasanaeth tasgmon ar gyfer 
gofalwyr
O bryd i’w gilydd mae ar bawb angen help 
llaw gyda’r gwaith trwsio bach, y pytiau o waith 
a’r hen dasgau yno sy’n aros am sylw ers cryn 
amser yn ein cartrefi.  Os ydych yn byw ym 
Mro Morgannwg ac rydych yn ofalwr neu’n 
derbyn gofal anffurfiol gan berthynas, cyfaill neu 
gymydog, gallai Gofal a Thrwsio Caerdydd a 
Gwasanaeth Tasgmon ar gyfer Gofalwyr eich 
helpu i fynd i’r afael â’r problemau hyn. 

Mae ein Gwasanaeth Tasgmon ar gyfer Gofalwyr 
yn cynnig cymorth i ofalwyr a’r bobl y maent yn 
gofalu amdanynt i drwsio, addasu a chynnal 
eu cartrefi a thrwy hynny roi’r gallu iddynt i fyw 
mor annibynnol â phosibl gyda gwell diogelwch, 
cynhesrwydd a chysur.  

Mae Myfanwy yn 93 ac mae’n byw gyda’i chwaer 
Winnie ym Mhenarth (mae hithau hefyd yn ei 
90au) ac mae’n gofalu am ei hŵyr anabl.  Aeth 
un o’n Tasgmyn i’w cartref i’w helpu i osod rheilyn 

llenni. Wedi cwblhau’r gwaith, rhoddodd gopi o 
Lawlyfr y Gofalwr a Chyfeirlyfr y Gofalwr iddynt. 

Pan ddychwelodd y tasgmon i’w cartref rai 
misoedd yn ddiweddarach i osod blwch 
allweddi, dywedodd Myfanwy y bu’n bosibl i’r 
teulu gael cymorth ariannol i gael popty, peiriant 
golchi llestri, peiriant sychu dillad ac oergell 
newydd o ganlyniad i dderbyn a darllen Llawlyfr 
y Gofalwyr y tro diwethaf.  Roeddent yn dra 
bodlon ar y cymorth a’r cyngor a gawsant.

Am ragor o wybodaeth ynghylch y Gwasanaeth 
Tasgmon ar gyfer Gofalwyr ym Mro 
Morgannwg, cysylltwch â ni neu gofynnwch i 
rywun gysylltu ar eich rhan:  

Ffôn: 02920 473337 
E-bost: careandrepair@crcv.org.uk 
Post: Tolven Court, Dowlais Road, Caerdydd, 
CF24 5LQ

Mynychwyr grŵp Gwau a Chlonc diweddar
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Brechiad ffliw tymhorol AM DDIM i bob 
gofalwr!
“Mae’n bwysig gwybod y gall ffliw, er mai ysgafn 
yw’r achos weithiau, fod yn afiechyd difrifol, 
yn arbennig i bobl hŷn, ifanc iawn a’r rhai y 
mae arnyn nhw gyflyrau iechyd hirdymor.  Gall 
arwain at fynd i’r ysbyty ac anallu hirdymor, ac 
yn anffodus mae pobl yn marw gan ffliw bob 
blwyddyn.”  (Dr Tom Porter, Ymgynghorydd 
Meddygaeth Iechyd y Cyhoedd)

Fel gofalwr, nid yw bob tro’n hawdd rhoi eich 
lles eich hun yn gyntaf; fodd bynnag mae’n 
bwysg gwneud hynny.  Cydnabyddir y gall gofalu 
effeithio’n sylweddol ar iechyd meddwl, corfforol 
a lles cyffredinol.  Mae brechiadau’n bwysig nid 
yn unig er mwyn diogelu’r sawl rydych yn gofalu 
amdano ond hefyd i’ch diogelu chi a’ch teulu 
hefyd. 

 ❖ Efallai y sylwch bod posteri yn eich meddygfa 
leol yn gofyn i bobl ddod am frech yn erbyn 
ffliw.  Dylai’r sawl yr ydych yn gofalu amdano 
fod wedi derbyn gwahoddiad gan ei feddyg 
teulu ac os ydych wedi cofrestru fel gofalwr, 
dylech chithau fod wedi derbyn un hefyd.  
Os yw’r sawl rydych yn gofalu amdano yn 
methu â gadael y tŷ ac y mae Nyrsys Ardal 
yn ymweld yn aml, mae’n bosibl y gallant 
gynnig y frech.  Os nad yw Nyrs Ardal yn 
ymweld, efallai y bydd modd i’r feddygfa 
helpu.  Siaradwch â’ch meddygfa cyn gynted 
â phosibl er mwyn gwneud y trefniadau 
angenrheidiol.  Os yw mynd at y meddyg teulu 
yn anodd, mae fferyllfaoedd lle mae modd i 

gleifion y GIG dderbyn y 
frech.  Edrychwch yn yr wasg leol i weld pa 
fferyllfeydd sy’n gwneud hyn yn eich ardal.  

 ❖ Er bod plant fel arfer yn bleser, rydym i gyd 
yn gwybod eu bod mewn cysylltiad â llawer o 
heintiau.  Eleni, bydd brech ffliw drwy’r trwyn 
ar gael ar gyfer plant 2-3 oed yn y feddygfa 
ac i blant 4-9 oed yn yr ysgol.  Ystyriwch roi 
caniatâd i’ch plentyn dderbyn y frech hon 
nid yn unig i’w ddiogelu ond hefyd i ddiogelu 
pobl sydd fwyaf agored i niwed yn eich 
cymunedau. 

Brech niwmonia a’r eryr 
 ❖ Mae angen i bawb sy’n 65 oed dderbyn brech 

niwmonia, ond unwaith yn unig mae’n rhaid ei 
chael.

 ❖ Mae brech at yr eryr ar gael hefyd i bobl hŷn.  
Rwy’n deall bod y cymhwyster oedran yn peri 
dryswch.  Eleni, cewch frech at yr eryr yn rhad 
ac am ddim os ydych yn 70, 71, 72, 73 a 74 
neu’n 78 neu 79 oed.  

Siaradwch â nyrs y feddygfa os ydych yn 
bryderus ynghylch hyn a chewch benderfynu 
gyda’ch gilydd beth sydd orau.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Nuala 
Mahon, Cydlynydd Brechu,  
Nuala.mahon@wales.nhs.uk  neu  
http://www.nhsdirect.wales.nhs.uk/default.
aspx?locale=cy

Gêm Bwrdd sy’n amlygu rôl gofalwyr ifanc
Fel rhan o’i gweithgareddau 
yn ystod Wythnos y Gofalwyr, 
cynigiodd elusen Marie Curie 
gopïau AM DDIM i ysgolion a 
chymdeithasau sy’n gweithio i 
gynorthwyo Gofalwyr Ifanc o’r 
gêm ‘I Care… Do You?’, wrth 
i’r project Gofalu am y Gofalwyr 
dan nawdd y Loteri Fawr ddod 
i ben https://www.mariecurie.
org.uk/media/press-releases/board-game-
highlights-role-of-young-carers/159385)

Un o fentrau project Gofalu am y 
Gofalwyr gan Marie Curie, project 
cenedlaethol yng Nghymru wedi’i 
leoli ym Mhenarth, oedd amlygu 
materion Gofalwyr Ifanc ymhlith pobl 
ifanc.  

Roedd Susan Court, Rheolwr Project 
Marie Curie, wrth ei bodd yn gallu 
rhoi copïau i Gyngor Bro Morgannwg 

eu defnyddio i gynorthwyo gofalwyr ifanc y Fro.

Plant yn Ysgol Gyfun Sant 
Cyres ym Mhenarth  
Mehefin 2017

mailto:Nuala.mahon@wales.nhs
http://www.nhsdirect.wales.nhs.uk/default.aspx?locale=cy
http://www.nhsdirect.wales.nhs.uk/default.aspx?locale=cy
https://www.mariecurie.org.uk/media/press-releases/board-game-highlights-role-of-young-carers/159385
https://www.mariecurie.org.uk/media/press-releases/board-game-highlights-role-of-young-carers/159385
https://www.mariecurie.org.uk/media/press-releases/board-game-highlights-role-of-young-carers/159385
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Teleofal yn y Fro -  
“Gadewch i’r crogdlysau sicrhau eich annibyniaeth”

Mae gwasanaeth teleofal y Fro yn cynnig 
cymorth i bobl yn eu cartrefi a’u cymunedau er 
mwyn iddynt allu byw yn fwy annibynnol ac yn 
ddiogel.

Mae dros 900 o breswylwyr y Fro yn defnyddio’r 
gwasanaeth ac mae’n tyfu eto fyth, gan ein 
helpu ni i hyrwyddo Bro ddiogelach. 

Mae dwy lefel o wasanaeth Teleofal ar gael:

TeleV sy’n cynnig diogelwch 
personol ac amgylcheddol 
ar gyffyrddiad botwm.  Mae’r 
gwasanaeth hwn ar gael i unrhyw 

un o unrhyw oedran a hoffai deimlo’n fwy diogel 
neu’n fwy sicr yn ei gartref.  

TeleV+, sy’n wasanaeth mwy 
unigryw ar gael i reoli risgiau mwy.  
Mae TeleV+ yn cynnig cymorth i bobl 

megis pobl ag epilepsi; dementia a chrwydro; 
problemau symudedd neu ansefydlogrwydd a 
chodymau; ail-alluogi wedi gadael yr ysbyty.  
Er bod ein gwasanaeth fel arfer yn cysylltu â’r 
ganolfan fonitro 24/7 yn y Barri, mae hefyd 
ystod o offer a all hysbysu 
gofalwr neu aelod o’r teulu er 
enghraifft trwy ddyfais galw at 
ffôn symudol.

Dyma beth roedd gan rai o’n 
defnyddwyr gwasanaeth, eu 
teuluoedd a’u gofalwyr i’w 
ddweud amdanom:

“Mae tîm TeleV yn gwneud gwaith gwych ac 
mae’r gwasanaeth ei hun yn amhrisiadwy.

… Mae’n werth pob ceiniog am y tawelwch 
meddwl a chael gwybod bod rhywun ar ben 
y llinell ffôn a all helpu.  Bydden i’n argymell i 
unrhyw un sy’n byw ar ei ben ei hun ac arno 
unrhyw fath o anabledd i ymuno â theulu 
Teleofal.  Rwyf mor ddiolchgar i’r tîm, maen nhw 
heb os wedi achub fy mywyd ddwywaith trwy 
ateb fy ngalwadau.  Diolch yn fawr i chi i gyd.”

“Rydw i am gael aros yn fy myngalo 
cyfarwydd cyhyd ag y galla’ i.  Mae gwybod 
bod rhywun yna, ar gyffyrddiad botwm os 
syrthia’ i neu os ydw i’n bryderus neu’n cael 
panig yn rhoi cymaint o sicrwydd meddwl.”

“Mae fy mam yn dioddef o ddementia.  Rydyn 
ni’n hyderus wrth fod y larwm ar ei gwely hi na 
fyddai modd iddi godi ohono heb i ni gyrraedd 
ei hystafell cyn iddi frifo.  Mae hyn yn golygu ein 
bod ninnau’n gallu cysgu’r noson.  Mae’r larwm 
hefyd ar ei chadair yn ei hystafell. Mae hyn yn 
dda hefyd oherwydd ei fod yn rhoi gwybod i ni os 
ydy hi’n dechrau codi.”

“Mae’r larwm Telecare ar gyfer gwelyau a’r drws 
yn rhoi tawelwch meddwl i ni wrth drin trawiadau 
neu faterion diogelwch. Mae’n ddarn o offer 
amhrisiadwy.”

Am ragor o wybodaeth neu i wneud cais, 
cysylltwch â ni ar 01446 700111 neu e-bostiwch 
Telecare@valeofglamorgan.gov.uk 

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant –  
Beth sy’n bwysig gennych chi?
Ym mis Ebrill 2017, bu i Ffederasiwn 
Rhieni Caerdydd a’r Fro gynnal digwyddiad 
gwybodaeth ar gyfer gofalwyr i roi newyddion 
iddynt am ddatblygiadau gweithredu’r Ddeddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 
newydd (y Ddeddf).  Deddfwriaeth newydd yw 
hon sy’n effeithio ar holl ofalwyr Cymru (nid 
gweddill y DU).  Mae’n disodli ac yn adeiladu 

ar ddeddfwriaeth flaenorol ar ofalwyr ac mae’n 
ceisio rhoi’r gofalwr a’r sawl sy’n derbyn gofal 
wrth wraidd popeth. 

Fel gofalwyr a phobl sy’n derbyn gofal, mae’n 
bosibl bod gennych syniad clir o sut y gellir 
gwario arian yn well i gyrraedd eich targedau.  
Mae’r Ddeddf yn annog trafodaeth rhwng yr 

mailto:Telecare@valeofglamorgan.gov.uk
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holl bartïon i gytuno sut y 
gellir ateb yr anghenion a 
aseswyd orau. 

Mae’n bosibl y bydd y Ddeddf yn rhyddhau 
adnoddau yn ein cymunedau ac yn ein hannog 
oll i gymryd rhan fwy gweithredol ac effeithiol yn y 
gwaith o ddylunio a chynllunio gwasanaethau.  Os 
yw’r gwasanaethau eisoes yn ateb eich gofynion, 
mae hyn yn iawn ond os nad ydynt, bydd y ddeddf 
yn rhoi’r gallu i chi gael mwy o fewnbwn.

Rhoddodd amryw siaradwr gwadd gyflwyniad ar 
y ddeddfwriaeth newydd.

Cafwyd cyflwyniad gan Stephen McMillan, 
(Pennaeth Ymgysylltu Rhanbarthol a 
Pharodrwydd y Gweithlu, Llywodraeth Cymru), 
am y datblygiadau hyd yn hyn o ran gweithredu’r 
Ddeddf. Eglurodd fel mae’r Ddeddf yn ceisio 
gwella’r canlyniadau i bobl trwy eu cynnwys nhw 
o’r dechrau a gofyn ‘Beth sy’n bwysig gennych 
chi?’  Bu iddo bwysleisio bod y Ddeddf yn gam 
oddi wrth y dull gweithredu blaenorol a oedd yn 
canolbwyntio’n nodweddiadol ar baru anghenion 
a aseswyd â gwasanaeth a oedd eisoes yn 
bodoli, a thuag at sgwrs gyda’r unigolyn (a’i 
ofalwyr) yn y canol.  Mae’r dull hwn yn annog 
pobl i feddwl ‘beth sy’n wirioneddol bwysig’ 
ganddyn nhw nawr (h.y. pa gymorth rydych chi’n 
teimlo y mae ei angen arnoch i fyw).  Yn aml 
gall y broses hon arwain at roi’r 
cymorth i bobl sy’n eu galluogi 
i fwrw ymlaen a byw nawr yn 
hytrach nag aros am lefelau 
diangen o gymorth ymwthiol neu 
ddrud. 

Cafwyd cyflwyniad gan James 
Livingstone, Swyddog Datblygu 
Gofalwyr Bro Morgannwg, 
yn egluro bod diffiniadau 
newydd gofalwr yn y Ddeddf yn 
ehangach o lawer na’r rhai a 
ddefnyddiwyd yn flaenorol.  Yn 
y gorffennol, roedd rhaid i ofalwr 
roi gofal sylweddol neu reolaidd i 
fod yn gymwys, ond nawr mae’r Ddeddf newydd 
yn ystyried rhywun yn ofalwr os yw’n cynnig 
unrhyw lefel o ofal ar hyn o bryd (neu os yw’n 
disgwyl gwneud hynny yn y dyfodol).

Pwysleisiodd James y gwnaethpwyd llawer 
o ymdrech dros y blynyddoedd diwethaf i 

wella’r cymorth ar gyfer 
gofalwyr trwy ddatblygu 
adnoddau gwybodaeth 

ar-lein yn ogystal â cynnig rhagor o gymorth 
mewn person.  Mae gwefan wybodaeth Dewis 
Cymru www.dewis.cymru) yn cynnig porthol 
defnyddiol i ddod o hyd i wasanaethau a 
chyfleoedd yn eich ardal a dod â llawer o’r 
Cyfarwyddiaethau ynghyd (megis Where You 
Stand gan Ffederasiwn y Rhieni) mewn un lle.

Roedd y cyflwyniadau eraill yn cynnwys rhoi 
manylion cynlluniau Lleoliadau Teulu i Oedolion, 
sy’n rhoi cyfle i bobl fyw gyda theulu a derbyn 
cymorth a chwmnïaeth mewn cartref.  Mae hyn 
yn boblogaidd ymhlith pobl sydd am ba bynnag 
reswm yn dewis peidio â byw mewn tŷ a rennir 
na chwaith am fyw ar eu pennau eu hunain. 
Mae rhai teuluoedd yn defnyddio lleoliadau 
teulu i oedolion fel cyfle am seibiant ac o 
bryd i’w gilydd, mae mor boblogaidd fel bod 
y cyfnodau tymor byr yn dod yn ddewis llety 
hirdymor, parhaol!

Yna, cyflwynodd aelodau a rhieni o’r 
Ffederasiwn, Pauline Young ac Anne Duminil, 
eu barn nhw am y Ddeddf. Eglurodd Pauline, 
cadeirydd Fforwm Cymru, sut y gall y Ddeddf 
annog datblygu atebion neu gyfleoedd 
ymarferol, fforddiadwy a lleol.  Mewn rhannau 

o Gymru mae teuluoedd wedi 
dod â’u hadnoddau a syniadau 
ynghyd gan ddefnyddio taliadau 
uniongyrchol yn greadigol i 
ddatblygu cyfleoedd nad oeddynt 
ar gael yn flaenorol. 

Rhoddodd Anne hanes 
trafferthion y mae wedi eu 
hwynebu ei hun ac eglurodd sut 
mae’n teimlo y gall y Ddeddf fod 
o gymorth trwy sicrhau yr ystyrir 
‘Beth sy’n bwysig’ ganddi hi a’i 
mab wrth gytuno ar becynnau 
gofal yn y dyfodol.

Er bod pethau negyddol 
i’w dweud, bydd y Ddeddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant, yn dod â chyfleoedd i 
ofalwyr a theuluoedd.  Am gofnod mwy manwl 
o’r digwyddiad hwn, cysylltwch â  Ffederasiwn 
y Rhieni ar 02920 565917 neu ewch i’n gwefan: 
www.parentsfed.org

http://www.dewis.cymru
http://www.parentsfed.org
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Gwirfoddolwyr Lleol Gofalwyr Cymru  
Fel gofalwr, rydych yn gwybod y 
gall bod yn ofalwr neilltuo rhai pobl 
oddi wrth y byd.  Mae’n anodd 
cwrdd â phobl eraill sy’n deall 
eich profiadau ac weithiau mae’n 
cymryd peth amser cyn deall eich 
bod yn ofalwr.  

Dyna pam mae gan Gofalwyr Cymru rwydwaith 
o wirfoddolwyr sy’n defnyddio eu gwybodaeth 
a’u harbenigedd i helpu gofalwyr eraill, tîm 
o wirfoddolwyr sy’n deall sut brofiad yw 
gofalu er mwyn gallu cysylltu â gofalwyr, codi 
ymwybyddiaeth am drafferthion gofalwyr a gwella 
gwasanaethau lleol.  Os ydych yn dal i ofalu neu 
os yw eich rôl fel gofalwr wedi dod i ben, mae 
eich profiad yn werthfawr i ofalwyr eraill. 

Byddem wrth ein boddau petaech yn ein helpu ni 
i helpu gofalwyr fel chi! 

Mae angen rhagor o wirfoddolwyr ar Gofalwyr 
Cymru ym Mro Morgannwg i godi ymwybyddiaeth 
am y gwasanaethau a’r cymorth sydd ar gael i 
ofalwyr ac am y problemau y mae gofalwyr yn eu 
hwynebu. 

Bod yn Wirfoddolwr Ymwybyddiaeth 

 ❖ Codi ymwybyddiaeth 
am y gwasanathau 
sydd ar gael i ofalwyr

 ❖ Helpu pobl i ddeall eu 
bod nhw’n ofalwyr 

 ❖ Meithrin dealltwriaeth a chydymdeimlad yn y 
gymuned leol

Rydym yn gwybod y gall bywyd gyflwyno pethau 
annisgwyl, felly mae ein rôl gwirfoddoli yn hyblyg 
iawn ac mae wedi ei lunio i gyd-fynd â’ch bywyd 
chi; os gallwch roi o leiaf 2 awr o’ch amser y mis, 
byddem wrth ein boddau yn clywed gennych. 

Mae llawer o ffyrdd o wirfoddoli, naill ai trwy 
fynd allan i’ch cymuned leol yn cynorthwyo gyda 
stondinau gwybodaeth, gosod posteri neu adael 
taflenni gwybodaeth mewn hybiau cymunedol.  
Gallwch ddod draw i grwpiau cymorth lleol i roi 
deunydd hyrwyddo Gofalwyr Cymru iddynt neu 
dewch draw i siarad â’r grŵp.  Gallwch hyd yn 
oed wirfoddoli o’ch lolfa eich hun trwy’r cyfryngau 
cymdeithasol. 

Ydych chi am ddysgu mwy?
Os ydych am ddysgu mwy, cysylltwch â Julie 
Skelton Julie.skelton@carerswales.org    
02920 811370

Swyddog Cymorth i Ofalwyr newydd 
Bro Morgannwg
Mae’n bleser cyflwyno Melanie Friday, a 
ymunodd â Gwasanaethau Cymdeithasol ar 
y Cyd Bro Morgannwg ar 2 Mai fel Swyddog 
Cymorth i Ofalwyr.  

Bydd hi’n gweithio’n bennaf yn nhîm Iechyd 
ac Anableddau Plant, bydd yn gwneud yr 
asesiadau gofalwyr ifanc a’r rhiant-ofalwyr.

Mae Melanie wedi bod yn gweithio yn y sector 
Iechyd a Gofal Cymdeithasol ers dros wyth 
mlynedd, yn cynyddu ei chyfrifoldebau a 
gwybodaeth ac yn ychwanegu at hyn ym mhob 
rôl; yn fwyaf diweddaraf, mae wedi bod yn 
gweithio gydag iechyd ac anableddau meddwl.  
Mae Melanie’n frwdfrydig iawn am ei swydd 
newydd a hithau wedi bod yn ofalwr ei hun.  

Dywedodd ei bod yn falch bod rôl y gofalwr yn 
derbyn mwy o gydnabyddiaeth haeddiannol o’r 
diwedd ac mae’n falch o fod yn rhan o hynny.

Os ydych yn rhiant-ofalwr neu yn ofalwr ifanc, 
bydd Gwasanaethau Plant y Cyngor yn trefnu 
asesiad o’ch anghenion.  Os ydych am gael 
rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:  
01446 725202.

Os ydych dros 18 oed, bydd Gwasanaethau 
Oedolion y Cyngor yn trefnu eich Asesiad 
Gofalwr.  Os hoffech ragor o wybodaeth, 
ffoniwch: y Ganolfan Gyswllt (CIV)  
01446 700111 neu e-bostiwch  
c1v@valeofglamorgan.gov.uk

mailto:Julie.skelton@carerswales.org

