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Cylchlythyr Gofalwyr Bro Morgannwg  Medi  2018

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

Wythnos Gofalwyr 2018

Tîm Gofalwyr yn dathlu gyda stondinau 
gwybodaeth ledled y Fro!

Amser Gofalu

Helpu gofalwyr i fod yn 
Iach ac yn Gysylltiedig

Yn Iach ac yn 
Gysylltiedig

11-17 Mehefin 2018
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Diwrnod Hawliau i Ofalwyr 2018 
Bob blwyddyn mae dwy ymgyrch 

genedlaethol sy’n cydnabod 
rôl werthfawr gofalwyr. Mae 
Wythnos y Gofalwyr yn cydnabod 
y cyfraniad y mae gofalwyr yn ei 

wneud, yn codi ymwybyddiaeth (ee 
ymysg ASau) ac yn rhoi gwybodaeth 

am help a chymorth sydd ar gael ac yn 2019 
mae’r Wythnos rhwng 10 a 16 Mehefin. 

Mae’r Diwrnod Hawliau Gofalwyr yn 
codi ymwybyddiaeth gofalwyr o’u 
hawliau (yn arbennig cymorth ariannol) 
ar ddiwedd mis Tachwedd.

Bydd mwy o wybodaeth ar wefan Carers 
UK https://www.carersuk.org/news-
and-campaigns/carers-rights-day

Bob blwyddyn, bydd mwy na 2 filiwn o 
bobl yn dod yn ofalwyr.  Mae llawer o 
ofalwyr yn cael trafferth o ran deall y 
gwasanaethau a’r hawliau sydd gael iddynt 
ac yn colli cymorth ariannol ac ymarferol.

Ac nid yn unig y bobl sydd newydd ddechrau 
gofalu yw’r rhain – weithiau nid yw’r bobl hynny 
sydd wedi bod yn gofalu am flynyddoedd 
yn ymwybodol o’u hawliau hyd yn oed.

• Rhoi gwybod i ofalwyr lle i gael help a 
chymorth.  Gall gofalu arwain at bob math o 
heriau.  Rydym am i bob gofalwr wybod ble 
i droi i gael cyngor, gwybodaeth a chymorth, 
boed hynny yn eu cymuned leol neu ar-lein.

• Codi ymwybyddiaeth o anghenion 
gofalwyr. Mae Diwrnod Hawliau Gofalwyr 
yn cynyddu ymwybyddiaeth y cyhoedd, 
y bobl sy’n gwneud penderfyniadau a 

gweithwyr proffesiynol o anghenion gofalwyr, 
gan ein helpu i wireddu ein gweledigaeth 
o greu cymdeithas sy’n parchu, yn 
gwerthfawrogi ac yn cefnogi gofalwyr.

Mae cynnig gwybodaeth, cyngor a chymorth 
(IAA) priodol yn rhan allweddol o helpu 
gofalwyr.  Mae’r Ddeddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant newydd yn rhoi 
dyletswydd ar awdurdodau lleol i:

• Alluogi unigolyn i wneud cynlluniau 
i fodloni ei anghenion cymorth

• Gwneud hyn yn hygyrch a chroesawgar
• Bod ar gael drwy amrywiaeth o 

gyfryngau, e.e. ar-lein, wyneb yn 
wyneb, estyn allan, cyhoeddiadau

Yn y Fro, byddwn yn nodi CRD ar 30 Tachwedd 
2018 trwy godi stondinau Gwybodaeth mewn 
archfarchnadoedd amrywiol yn y Barri:

• Asda Superstore, Ffordd y Mileniwm, y 
Barri,  CF62 5AT rhwng 10am a 4pm

• Morrisons, Heol Ceiniog, y Barri, 
CF63 4BA rhwng 10am a 4pm

• Waitrose, Palmerston Road, y Barri, 
CF63 2PE rhwng 10am a 12pm

Gall gofalwyr ofyn cwestiynau a chael 
gwybodaeth. Dewch i’n gweld ni: 
edrychwn ymlaen at gwrdd â chi!

Cwrs Hyfforddiant y Fro i Ofalwyr
Cynhelir y cwrs codi a chario nesaf yn Uned 
5, Canolfan y Gwasanaeth Busnes, Hood 
Road, y Barri, Bro Morgannwg, CF62 5QN 
rhwng 9.30am a 3.30pm ar 30 Tachwedd 
2018.  Os hoffech chi ddod, ffoniwch 01446 
704604 neu e-bostiwch CarersServices@
valeofglamorgan.gov.uk

Rhowch wybod i ni a oes unrhyw beth y gallwn 
ei wneud i fod o gymorth i chi i fynychu’r 
cyrsiau hyfforddiant i ofalwyr.  Mae modd 
gweld yr holl hyfforddiant i ofalwyr yma:  
www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/living/
social_care/adult_services/Carers/Training-
for-Carers.aspx

https://www.carersuk.org/news-and-campaigns/carers-rights-day
https://www.carersuk.org/news-and-campaigns/carers-rights-day
mailto:CarersServices%40valeofglamorgan.gov.uk?subject=
mailto:CarersServices%40valeofglamorgan.gov.uk?subject=
http://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/living/social_care/adult_services/Carers/Training-for-Carers.aspx
http://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/living/social_care/adult_services/Carers/Training-for-Carers.aspx
http://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/living/social_care/adult_services/Carers/Training-for-Carers.aspx
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“Dihangfa glos i ddefnyddiwr 
gwasanaeth Teleofal”
Mae Mrs G yn gwsmer Teleofal gymharol 
newydd; roedd hi’n fodlon rhannu ei stori 
am ei phecyn larwm Teleofal newydd 
a achubodd ei bywyd yn sgil Carbon 
Monocsid (CO) yn gollwng yn ei chartref.

Ynghyd â thriger a synhwyrydd 
mwg, oll wedi eu cysylltu â’n 
canolfan fonitro 24/7, mae’r 
pecyn diogelwch TeleV 21 yn 
cynnwys synhwyrydd CO fydd 
yn rhoi rhybudd cynnar os 
bydd unrhyw CO yn gollwng yn eich cartref.  
Does dim arogl i’r nwy marwol hwn, does dim 
modd ei weld, ac mae’n hynod beryglus!

Dywedodd Mrs G wrthon ni ei bod wedi 
cael cwymp y Nadolig diwethaf, a’i bod 
wedi gorfod treulio 10 diwrnod mewn gofal 
dwys gyda niwmonia a llid ar yr ysgyfaint.  
Roedd yn benderfynol o beidio â bod mewn 
sefyllfa fregus eto!  Mynnodd ffrindiau a 
pherthnasau y byddai Teleofal yn ateb 
delfrydol iddi.  Roedd hithau’n benderfynol 
iawn o aros yn ei chartref gyhyd ag y gallai.

“Roedd gwneud cais am y gwasanaeth 
Teleofal yn hawdd, a chafodd y cwbl ei 
osod yn ei le yn gyflym iawn.  Daeth aelod 
o dîm Teleofal i’r tŷ i osod y larwm ac roedd 
wedi gadael o fewn awr.  Dywedodd y 
gŵr bonheddig a osododd offer Teleofal 
bod larwm mwg a synhwyrydd Carbon 
Monocsid yn rhan ohono.  Dywedodd mai’r 
cwbl fyddai angen i fi ei wneud petawn i’n 
cael codwm arall fyddai gwasgu botwm ar 
fy arddwrn ac y byddai help ar ei ffordd.

Yw awr ar ôl i’r offer gael 
ei osod, clywais i lais o’r bocs larwm yn 
gofyn “oedd popeth yn iawn?”  Dywedodd y 
gweithredwr wrtha i i agor y ffenestri’n ddi-
oed a pheidio  â defnyddio’r trydan, gan 
fod y synhwyrydd Carbon Monocsid wedi 
synhwyro nwy yn y fflat.  Dywedodd y byddai 
technegydd ar ei ffordd gynted â phosib.”  
Pan gyrhaeddodd y technegydd dywedodd 
‘mod i’n “lwcus iawn i fod yn fyw”, ei bod hi 
wedi dod o hyd i nwy yn gollwng yn y boeler.  
Ro’n i mewn sioc a dweud y gwir, ond yn 
falch iawn ei bod hi wedi dod mor gyflym.

Dwi’n ddiolchgar iawn am y 
gwasanaeth Teleofal, mae wedi bod 
yn fendith!  Roedden nhw yma mor 
gyflym.  Mae’n wasanaeth ddi-fai.”

Roedd Mrs G yn ffodus iawn ei bod 
wedi dewis pecyn diogelwch TeleV.  Y 
sicrwydd sy’n dod o wasanaeth fel hwn 
sy’n gyfrifol am y ffaith bod rhyw 1.7 miliwn 
o bobl yn defnyddio Teleofal yn y DU.

Mae’r gwasanaeth Teleofal yn rhoi cymorth i 
bobl sydd ag amrywiaeth fawr o anghenion 
gwahanol, ac mae’n eu galluogi nhw i 
barhau i fyw yn eu cartrefi eu hunain, 
boed yn annibynnol neu gyda chymorth 
gofalwyr, cyn hired â phosibl.  Mae hefyd 
yn gymorth i ofalwyr a theuluoedd gan ei 
fod yn rhoi cynhaliaeth a chymorth gofalu 
a thawelwch meddwl hollbwysig.

I gael rhagor o wybodaeth am ein 
gwasanaethau a phecynnau, rhowch 
ganiad i ni ar 01446 700111.

Ddydd Iau 31 Ionawr 2019 fydd Diwrnod 
Ymwybyddiaeth Gofalwyr Ifanc (YCAD) 
a  bydd yn canolbwyntio ar bwysigrwydd 
iechyd meddwl.  Bwriad YCAD yw nodi a 
chynyddu’r ymwybyddiaeth o’r 700,000 o 
ofalwyr ifanc ledled y DU sy’n gofalu am 
aelod o’u teulu sy’n sâl neu anabl.  Mae 

mwy o wybodaeth ac adnoddau ynghylch 
y Diwrnod hwn yn https://carers.org/
young-carers-awareness-day-2019 a 
chaiff digwyddiadau lleol eu dangos yn 
http://www.valeofglamorgan.gov.uk/
cy/living/social_care/adult_services/
Carers/Young-Carers.aspx

https://carers.org/young-carers-awareness-day-2019
https://carers.org/young-carers-awareness-day-2019
http://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/living/social_care/adult_services/Carers/Young-Carers.aspx
http://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/living/social_care/adult_services/Carers/Young-Carers.aspx
http://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/living/social_care/adult_services/Carers/Young-Carers.aspx
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Corws N’ad Fi’n Angof
Mae gan Gorws N’ad Fi’n 
Angof (Forget-me-not), elusen 
sy’n estyn cefnogaeth i bobl â 
dementia a’u teuluoedd drwy 
ganu, leoedd ar gyfer aelodau 
newydd i’w gôr ym Mhenarth.

Mae’r Corws yn ymarfer unwaith 
yr wythnos, yn canu mewn 
amgylchedd cysurus a diogel, lle mae pawb yn 
cael eu hannog i gael hwyl a chreu cerddoriaeth 
gyda’i gilydd.  Bob wythnos, rydyn ni’n canu 
caneuon adnabyddus mewn amgylchedd 
sy’n codi’r galon ac yn hygyrch i bawb.  Mae’r 
sesiynau’n gysurus ac yn gynhwysol, ac yn 
ymbweru a galluogi pobl i gwrdd  â ffrindiau 

a gofalwyr 
a rhannu 
gweithgaredd gyda’i gilydd.

Peidiwch â phoeni os 
nad yw canu at eich dant, 
neu os mai dim ond yn y 
gawod rydych chi’n canu 
– mae croeso i bawb!

Dewch yn rhan o’n cymuned a rhannu yn 
yr hwyl.  Rydyn ni’n cwrdd bob dydd Iau, 
rhwng 6.30 a 8.30 yn Ysgol Sant Cyres, 
Penarth.  Rhowch alwad i Sarah ar 02922 
362 064 neu anfonwch e-bost ati ar hello@
forgetmenotchorus.com i gael rhagor o 
wybodaeth.  www.forgetmenotchorus.com

Bancio Amser –  
Project Buddsoddi Cymunedol
Mae Credydau Amser yn ffordd o ddweud diolch i bobl sy’n rhoi o’u hamser i’r gymuned ym 
Mro Morgannwg.  Maen nhw’n gweithio ar sail awr-am-awr syml: am bob awr a roddwch i’ch 
cymuned, fe gewch chi un Credyd Amser.

Mae modd gwario eich Credydau Amser 
ar weithgaredd o’ch dewis.  Gallwch 
baru’ch sgiliau a’ch diddordebau, a 
gwario’ch Credydau Amser gydag 
amrywiaeth helaeth o bartneriaid.

Buddion Cymunedol 
– gwneud gwahaniaeth
Gallwch wneud gwahaniaeth i’ch ardal a bod 
o fudd i’ch cymuned.  Gall hanes o wirfoddoli 
hefyd fod o fantais wrth chwilio am swydd.  
Mae’n cyfoethogi eich CV, yn cynyddu eich 
sgiliau a’ch gwybodaeth, a’ch gwneud chi’n 
hapus.  Gallai Bancio Amser wella’ch iechyd 
a’ch lles.  Byddwch yn cael eich cydnabod ac 
yn ennill amser – treulio amser a gwario’ch 
credydau!  Mae pawb ar eu hennill!

Sut mae treulio amser...a 
gwario credydau?

Ennill Credydau Amser

Mae Bancio Amser yn agored i bob un 
o denantiaid cyngor y Fro, yn ogystal â 

gofalwyr nad ydyn nhw’n derbyn 
tâl.  Mae modd eu hennill mewn 
nifer o ffyrdd, gan gynnwys:

Codi Sbwriel; Garddio; Hyfforddi/
Mentora; Gyrru; Cynnal Cymheiriaid;

Mynd  a Chŵn am dro; Cyfeillio; 
Paentio; Codi Arian; Celf a Chrefft; Clybiau 
gwaith Cartref; Cynllunio Digwyddiadau.

Gwario Credydau Amser

Gallwch wario Credydau Amser ar nifer 
o bethau, gan gynnwys: Dysgu a Sgiliau, 
Diwylliant a Hanes, y Celfyddydau, 
Theatr a Cherddoriaeth, Llogi Offer, 
Hamdden a Chwaraeon, Iechyd a Lles, 
Chwarae a Hamdden, Plant a’r Teulu. 

Manylion Cyswllt:   Mark Ellis, Cyngor Bro 
Morgannwg, Buddsoddi yn y Gymuned 
a Swyddog Cynnwys, markellis@
valeofglamorgan.gov.uk  Ffôn: 07826 
020707 www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/
working/Volunteering/Time-Banking.aspx 

mailto:hello%40forgetmenotchorus.com?subject=
mailto:hello%40forgetmenotchorus.com?subject=
http://www.forgetmenotchorus.com
mailto:markellis%40valeofglamorgan.gov.uk?subject=
mailto:markellis%40valeofglamorgan.gov.uk?subject=
http://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/working/Volunteering/Time-Banking.aspx
http://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/working/Volunteering/Time-Banking.aspx
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Yn rhif Haf 2018 ‘Newyddion Rhwydwaith’ Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, bu 
erthyglau diddorol ar ymwybyddiaeth o gwympiadau a chanllaw newydd ar 
Ddemensia.  Maent hefyd yng Ngwasg Gofal gyda chaniatâd Newyddion Rhwydwaith.

Fideo Ymwybyddiaeth Syrthio

Mae tua 10 y cant o holl alwadau 999 i 
Wasanaethau Ambiwlans Cymru oddi wrth 
bobl sydd wedi syrthio.  Mae’r gwasanaeth 
wedi cynhyrchu fideo am yr hyn y dylech ei 
wneud os ydych chi’n syrthio gartref.  Mae’r 
fideo, sydd ar YouTube https://www.youtube.
com/watch?v=n8s-8KtfgFM, yn amlygu 
pwysigrwydd defnyddio eich larwm personol 
ac yn dangos i chi sut i godi ar ôl syrthio.

I ddysgu mwy am ymarferion syml y gallwch eu 
gwneud gartref i gynnal nerth eich cyhyrau a 
lleihau eich siawns o syrthio, mae Cymdeithas 
Siartredig Ffisiotherapi wedi cynhyrchu fideo ar 
YouTube o’r enw ‘Falls prevention exercises’.  
I ddysgu mwy ewch i www.csp.org.uk/ 

Canllawiau Dementia

Fel Cymuned Cyfeillgar i Ddementia, un o’n 
hymrwymiadau yng Nghynllun Dementia 
Gwasanaethau Ambiwlans Cymru oedd 
datblygu gwybodaeth ddefnyddiol i staff a 
gwirfoddolwyr.  Mae hyn i’w helpu i ddeall 
yn well beth mae’n ei olygu i fyw gyda 
dementia a rhoi cyngor defnyddiol am wella 
cyfathrebu gyda chleifion dementia a’u 
gofalwyr.  Roedd staff a phobl sy’n byw gyda 
dementia’n ymgynghori ar y canllawiau a 
lansiwyd ef yn ystod Wythnos Gweithredu 
Dementia.  I gael mwy o wybodaeth am gynllun 
Dementia Gwasanaethau Ambiwlans Cymru 
ewch i wefan Gwasanaethau Ambiwlans 
Cymru: www.ambulance.wales.nhs.uk 

Mesur y Mynydd –  
rhannwch eich storïau gofal â ni
Mae MyM yn broject un 
flwyddyn y mae Llywodraeth 
Cymru’n ei hariannu sydd 
eisiau deall sut beth yw bod 
yn ofalwr neu dderbyn gofal.  
Ledled Cymru, mae bywydau 
pobl yn newid ac yn addasu’n 
barhaus wrth i gyfrifioldebau 
newid ac wrth i’w perthnasoedd 
newid o fewn y teulu, gyda’u plant, neu 
gyda phriod sydd angen gofal. 

I lawer, mae’r newid hwnnw’n un graddol, 
ac mae’n newid sy’n cael ei dderbyn yn ddi-
gwestiwn oherwydd dyna beth dych chi’n ei 
wneud: pan fydd angen rhywbeth ar rywun 
rydych chi’n ei garu, rydych chi’n dod o hyd 
i ffordd o wneud hynny ar ei gyfer.  Yn aml 
iawn, dyw pobl ddim yn eu hystyried eu 
hunain yn ‘ofalwyr’.  Dyma beth yw bywyd, 
ac mae pawb yn bwrw ymlaen â’u pethau. 

Dyma’r profiadau, y pethau dydd i ddydd (ac 
weithiau mae pethau sy’n digwydd o ddydd 
i ddydd yn eithriadol) y mae’r project eisiau 
eu clywed: pethau nad ydych chi o reidrwydd 
yn meddwl eu bod nhw’n ddiddorol, ond sydd 

i ni’n rhan annatod o’r sector 
gofal.  Rydyn ni eisiau clywed 
y da a’r drwg a phopeth yn 
y canol, boed yng nghyswllt 
gofal seibiant, neu gael yr 
addasiadau sydd eu hangen 
yn y cartref, neu dynnu deupen 
llinyn ynghyd, neu addasu i 
ddynamig newydd yn y cartref, 

neu gael y cymorth iawn gan weithwyr iechyd 
proffesiynol, neu rywbeth hollol wahanol. 

Bydd y profiadau a gawn ni gan bobl yn creu 
darlun o sut beth yw gofalu mewn gwirionedd, 
fel bod modd i ni weld beth y gallai fod angen ei 
newid, a beth sy’n gweithio’n dda iawn.  Rydyn 
ni eisiau taflu goleuni ar y cymorth anhygoel y 
mae pobl yn rhoi yn eu cartrefi bob dydd, a’r 
ffyrdd  y maen nhw’n cael yr hyn sydd ei angen 
arnyn nhw, a’r ffyrdd nad ydyn nhw weithiau.

Helpwch ni i greu’r darlun hwnnw.

I gael rhagor o wybodaeth ac i rannu’ch 
profiadau, ewch i www.mtm.wales 
neu cysylltwch â Katie – kcooke@
interlinkrct.org.uk / 07964 407 739 

https://www.youtube.com/watch?v=n8s-8KtfgFM
https://www.youtube.com/watch?v=n8s-8KtfgFM
http://www.csp.org.uk/
http://www.ambulance.wales.nhs.uk
http://www.mtm.wales
mailto:kcooke%40interlinkrct.org.uk?subject=
mailto:kcooke%40interlinkrct.org.uk?subject=
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Digwyddiadau Cymdeithasol Newydd ledled y Fro!
Mae Ffederasiwn Rhieni Caerdydd 
a’r Fro yn elusen leol dan reolaeth 
gofalwyr, ar gyfer gofalwyr.  Rydym 
yn cefnogi rhieni a gofalwyr di-dâl 
plant ac oedolion ag anableddau 
dysgu sy’n byw ym Mro Morgannwg 
ac yn trefnu digwyddiadau cymdeithasol 
anffurfiol yn rheolaidd i ofalwyr mewn ardaloedd 
ledled y sir ac mewn amryw leoliadau lleol.  Mae 
cyfle i gwrdd â gofalwyr eraill, cyfnewid syniadau 
a phrofiadau, a gwneud ffrindiau newydd dros 
frecwast, cinio neu de prynhawn am ddim!

Mae cwrdd â gofalwyr eraill yn ffordd wych 
o ddysgu pethau newydd a chael cyngor, ac 
mae pawb sy’n mynychu yn canu clodydd 
y cyfarfodydd ac yn hynod falch o gwrdd â 

phobl eraill sy’n deall yr 
anawsterau sy’n gallu 
bod ynghlwm wrth ofalu.  Mae staff y ffederasiwn 
a chyfeillion o sefydliadau eraill yn galw heibio’n 
aml i rannu gwybodaeth a chlywed barn er mwyn 
ei bwydo i’r cyfarfodydd ymgynghori a chynllunio 
ffurfiol rydyn ni’n eu mynychu.

Erbyn hyn, rydyn ni’n cwrdd yn wythnosol yn 
y Fro, diolch i gymorth gan Gyngor y Fro a 
phroject Cysylltu Gofalwyr, sy’n cael ei ariannu 
gan y Loteri Fawr. Bydd cyfarfod yn rhywle, 
nepell oddi wrthoch chi!

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’n gwefan  
www.parentsfed.org neu e-bostiwch  
Karen@parentsfed.org 

Llesiant i Chi – y Diweddaraf
Mewn rhifyn blaenorol o Gwasg Gofal, 
cyhoeddon ni erthygl am lansio Lles i Chi, 
sef gwasanaeth lles cymunedol.  Yn y rhifyn 
hwn, mae’r Cydlynwyr yn rhannu’r newyddion 
diweddaraf am gynnydd y cynllun.

Project Presgripsiwn Cymdeithasol yw Llesiant 
i Chi, yn gweithio o Feddygfeydd yn y Fro.  
Rydyn ni’n cwrdd â chleifion a gofalwyr mae eu 
meddyg teulu wedi eu cyfeirio aton ni oherwydd 
amgylchiadau sy’n effeithio ar eu lles nhw.  Gallai’r 
amgylchiadau hynny gynnwys materion tai, dyled 
ac arian neu’n pethau mwy corfforol fel rheoli’ch 
pwysau a gweithgarwch corfforol.

Yn ystod yr apwyntiad cyntaf, rydyn ni’n annog 
cleifion i werthuso pa faterion sy’n effeithio ar eu 
lles a nodi’r hyn sydd bwysicaf iddyn nhw.  Gan 
ddibynnu ar ganlyniad eu gwerthusiad, rydym 
yn ystyried nifer o opsiynau i’w helpu.  Gall y 
cymorth a roddwn amrywio o: cyfeirio cleifion 

at wasanaethau eraill yn y gymuned, eu cynnal 
yn ystod eu siwrnai, gweithio un wrth un gyda’r 
gofalwr neu eu cyfeirio at ein gwasanaeth 
ychwanegol, ‘Y Rhwydwaith Iachaol’. 

Bydd y Rhwydwaith Iachaol yn rhoi hyder, 
gwybodaeth, sgiliau a hunan-gred i ofalwyr, er 
mwyn iddyn reoli eu ffordd o fyw a’u lles yn well.  
Mae’r buddion a ddaw o’r rhwydwaith hwn yn 
cynnwys: grŵp Facebook caeedig gyda phobl 
eraill yn yr un sefyllfa, derbyn cylchlythyr misol a 
chyrsiau fel rhai i reoli Straen, er enghraifft, neu 
Reoli Pwysau, Magu Hyder, a Cherdded Iachusol.  
I gael rhagor o wybodaeth, ewch i: https://www.
facebook.com/pg/Wellbeing4U.SW 

Gall cleifion hefyd eu cyfeirio’u hunain drwy 
gysylltu â’n cydlynwyr sy’n gweithio o’r Barri. 
Gemma Brownhill – 07939 039018 
Jessica Jenkins – 07939 033017

Y Rhwydwaith

�♥
Iachus

�

Mis Teithio Actif
Hen bryd dechrau symud!

Cerdded yn 
iachus 
Camau bach yw’r allwedd i lwyddiant! Dechrau wrth gerdded 
am 20 munud, tri diwrnod yr wythnos a chynyddu’n araf i 30 
munud, pum diwrnod yr wythnos.

Cerdded yn sionc am 10 munud bob dydd yn llesol ac yn cyfrif 
tuag at eich targed o 150 munud o ymarfer corff bob wythnos. 
Un ffordd o nodi os ydych yn cerdded yn sionc yw parhau i allu 
siarad ond methu canu geiriau cân.

Ffaith
Mae angen cerdded hyd un maes pêl-droed er treulio un 
siocled M&M

Pum rheswm 
o blaid beicio i
waith
Byw’n hirach, gwella iechyd, cynyddu egni, gostwng costau a 
chael hwyl… 

Mae’n swyddogol! Mae beicio yn llesol i chi. Dyma rai
rhesymau:

 Teimlo’n hapusach

 Byw’n hirach

 Teithio’n rhad

 Colli pwysau

 Helpu’r blaned gydag opsiwn teithio di-lygredd

Mis nesaf 
Ymwybyddiaeth Alzheimer

Dod i arfer  
Ystyried sut i fod yn fwy actif bob dydd:

 Beicio neu gerdded rhan o’r ffordd i waith 

 Ymuno â grŵp cerdded

 Beicio neu gerdded i’r siop

 Dewis grisiau nid lifft 

 Anghofio’r car yn achos teithiau byr

 Cerdded / beicio yn rheolaidd gyda ffrind

029 2085 8100      /Wellbeing4U.SWhealthful.network@unitedwelsh.com  F

Newid
“Do not go where the path may lead, go instead where 
there is no path and leave a trail.” Ralph Waldo Emerson





Prosbectws Cyrsiau’r Fro ar gyfer 
Mis Medi 2018 - 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).

http://www.parentsfed.org
mailto:Karen%40parentsfed.org?subject=
https://www.facebook.com/pg/Wellbeing4U.SW
https://www.facebook.com/pg/Wellbeing4U.SW
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
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Gwasanaeth Mân Waith i Ofalwyr
Bob hyn a hyn, mae angen 
bach o help ar bob un 
ohonon ni gyda’r mân waith 
trwsio, a mân waith y mae 
angen ei wneud yn ein 
tai.  Os ydych chi’n byw ym 
Mro Morgannwg ac rydych 
chi’n ofalwr neu’n cael gofal 
anffurfiol gan berthynas, cyfaill 
neu gymydog, gallai Gofal a 
Thrwsio, Gwasanaeth gofalwyr 
mân waith Cyngor Caerdydd 
a’r Fro, eich helpu i ddatrys y 
problemau hyn.

Mae ein Gwasanaeth Gofalwyr Mân Waith yn 
cefnogi gofalwyr a’r bobl sy’n cael gofal ganddyn 
nhw i drwsio, addasu a chynnal a chadw eu 
cartrefu gan eu galluogi i fyw mor annibynnol 
â phosibl ac yn fwy diogel, yn ddiogel rhag 
tresmasu, yn gynnes ac yn glyd. 

Gallwn ni helpu gofalwyr a’r bobl sy’n cael 
gofal ganddyn nhw drwy wneud mân waith gan 
gynnwys: 
• Gwaith i wneud eiddo’n ddiogel fel gosod 

rheiliau llaw, dyfeisiau adnabod mwg neu 
ddyfeisiau synhwyro CO.

• Gwaith atal tresmasu fel gosod cadwyni a 
thyllau ysbio ar ddrysau, a gwaith i osod 
cloeon ar ddrysau a ffenestri 

• Gwaith amrywiol fel rhoi rheiliau cyrtens lan, 
newid bylbiau goleuadau neu wneud drysau’n 
haws eu hagor.

Mae’r astudiaeth achos ganlynol yn tynnu sylw 
at sut all y Gwasanaeth Tasgmon i Ofalwyr helpu 
gofalwyr a’r bobl maent yn gofalu amdanynt:

Mae Robert a Julie (enwau ffug) yn gwpl yn eu 
80au sy’n byw ym Mro Morgannwg. Maent yn 
darparu gofal anffurfiol i’w gilydd.

Ceisiodd Robert a Julie help gan yr Asiantaeth 
ar ôl cael eu targedu gan fasnachwyr twyllodrus 
a wnaeth ddwyn eu harian a thynnu’r canllaw a’r 
gât allanol. 

Ymwelodd y Tasgmon i Ofalwyr â Robert a Julie 
a gosododd ganllaw allanol newydd. Helpodd i 
atgyweirio un o’r peipiau dŵr hefyd. 

Yn ogystal, aeth y Tasgmon i Ofalwyr ati i gyfeirio 
Robert a Julie at ein Gwasanaeth Gweithiwr 

Achos. Ymwelodd ein 
Gweithiwr Achos â’r pâr 
a’u helpu i gael cyllid 
tuag at adeiladu wal ffiniol uwch a gât newydd. 
Roedd modd i’r Gweithiwr Achos eu helpu i gael 
arian ychwanegol hefyd drwy nodi eu bod yn 
gymwys i gael Lwfans Gweini.

Roedd Robert a Julie wedi’u dychryn yn lân yn 
dilyn y digwyddiad â’r masnachwyr twyllodrus. 
Dywedon nhw fod eu ffydd wedi ei hadfer ar ôl 
cael cymorth a chefnogaeth gan y Gwasanaeth 
Tasgmon i Ofalwyr.

Caiff ein gwasanaeth Gofalwyr Mân Waith ei ariannu 
gan Gyngor Bro Morgannwg.  Dyma atebion i ambell 
gwestiwn cyffredin rydyn ni’n eu clywed:

C. Yw’r gwasanaeth mân waith ar gyfer pobl sy’n 
oedran penodol?  Roedd rhywun yn pryderu ei 
fod yn rhy ifanc i fod yn ‘gymwys’
A. Does dim rhaid bod o oedran penodol. 

C. Sawl gwaith gaf i ofyn am y gwasanaeth Mân 
Waith?
A. Hyd at deirgwaith y flwyddyn

C. Oes rhaid talu am y gwasanaeth Mân Waith?  
Os felly, faint a phryd?
A. Mae gwaith llafur yn rhad ac am ddim i ofalwyr 
a’r bobl sy’n cael gofal ganddyn nhw, ond rhaid talu 
am ddeunyddiau.

Mae’r gwaith rydym yn ei wneud yn cael ei 
gyflawni i safon uchel.  Mae adborth gan ofalwyr 
a’r bobl maent yn gofalu amdanynt yn dyst eu bod 
yn fodlon iawn ar safon y gwaith a gyflawnir yn 
eu cartref ac ar safon y gofal cwsmeriaid y mae’r 
Tasgmon yn ei ddarparu. 

Wrth gysylltu â Gofal a Thrwsio, gofynnwch 
yn benodol am y Gwasanaeth Tasgmon i 
Ofalwyr oherwydd mae gennym wasanaethau a 
phrojectau eraill hefyd.  I gael rhagor o wybodaeth 
am y Gwasanaeth Tasgmon i Ofalwyr ym Mro 
Morgannwg a ddarperir gan Gofal a Thrwsio 
Caerdydd a’r Fro, mae croeso i chi gysylltu â ni neu 
ofyn i rywun arall gysylltu â ni ar eich rhan drwy:

Ffonio: 02920 473337  
E-bostio: careandrepair@crcv.org.uk  
http://www.dewis.cymru/ResourceDirectory/
ViewResource.aspx?id=8140   
Ysgrifennu: Tolven Court, Dowlais Road, 
Caerdydd, CF24 5LQ

mailto:careandrepair%40crcv.org.uk?subject=
http://www.dewis.cymru/ResourceDirectory/ViewResource.aspx?id=8140
http://www.dewis.cymru/ResourceDirectory/ViewResource.aspx?id=8140
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Project Newydd I Greu 
Cymuned Strôc Gryfach 
Bydd sawl un sy’n goroesi 
strôc a’u gofalwyr ledled 
Cymru bellach yn gallu 
cael cymorth ychwanegol 
i’w helpu i wella, diolch i 
lansiad project newydd 
sbon ‘Stroke Community 
Steps’ a redir gan y 
Gymdeithas Strôc. 

Nod y project pedair 
blynedd a ariennir gan y Gronfa Loteri Fawr 
(rhwng 2018 a 2022) yw galluogi pobl a 
effeithir gan strôc i fanteisio ar gyfleusterau a 
gweithgareddau yn y gymuned fel sesiynau 
golffio hygyrch, hwylio a dosbarthiadau 
celf.  Mae’r project hefyd yn ceisio gwella 
dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth y cyhoedd o 
strôc ac anghenion y sawl a effeithir ganddo. 

Dywedodd Lauren Heath:

“Mae angen cymorth ar nifer o bobl sy’n 
goroesi strôc i fynd yn ôl i mewn i’r gymuned, 
fel nad ydynt yn gaeth i’w cartrefi. 

“Drwy broject ‘Stroke Community Steps’ 
rydym bellach yn bwriadu cynnig y cymorth 
hwnnw, boed hynny drwy sesiwn golffio neu 
gwrdd â phobl eraill sydd wedi cael strôc fel 
nhw.  Rydym hefyd yma i ofalwyr pobl sydd 
wedi goroesi strôc a byddwn yn gweithio gyda 

nhw’n uniongyrchol i ddeall eu hanghenion.” 

Cafodd gŵr Bethan Milner, Aaron, y cyntaf o 
sawl strôc pan oedd yn 35 oed, yn 2015. Yn 
fam i bedwar mae Bethan yn gobeithio y bydd 
y project yn ei helpu i gwrdd ag eraill sy’n delio 
â gofynion bywyd teuluol bob dydd a’r heriau 
sy’n gysylltiedig â dychwelyd i’r gwaith.

Meddai Bethan:

“Mae Aaron wedi dweud yn aml y byddai’n 
dda cael y cyfle i gymdeithasau a rhyngweithio 
â mwy o bobl ei oedran ef. Rwyf hefyd 
yn gobeithio cwrdd â gofalwyr eraill fel y 
gallwn rannu straeon, cyngor a syniadau ar 
bethau fel dychwelyd i’r coleg neu waith. 

“Ar ôl i Aaron gael y cymorth sydd ei angen 
arno i wella, mae’n awyddus i wirfoddoli. 
Hoffwn hefyd gefnogi pobl fel ni, wrth iddyn 
nhw ail-adeiladu eu bywydau ar ôl cael strôc.”

Un gweithgaredd sydd eisoes wedi’i 
drefnu ym Mro Morgannwg yw’r New 
to Golf sessions yn Vale Resort, wedi’u 
hariannu gan Golff Cymru a’r Gymdeithas 
Chwaraeon i Bobl Anabl sy’n croesawu pobl 
sydd wedi goroesi strôc a’u gofalwyr. 

I ddysgu mwy am y project ewch i  
www.stroke.org.uk/communitysteps 
neu ffoniwch 01745 508531.

Project Oedolion sy’n Ofalwyr Ifanc ym Mro Morgannwg, 
‘Amser am Fwy’
Yn dilyn cyfnod peilot llwyddiannus, mae 
YMCA Caerdydd wedi sicrhau cyllid ar gyfer 
y 3 blynedd nesaf i ddatblygu Project o’r enw 
‘Amser am Fwy’.  Bydd y project yn cefnogi 
gofalwyr sy’n oedolion ifanc rhwng 17 a 25 
oed ac sy’n helpu i ofalu am aelod o’r teulu.

Bydd y project ‘Amser am Fwy’ yn cynnig 
cymorth i ofalwyr ifanc yng Nghaerdydd a’r Fro 
drwy sesiynau 1-i-1, gwaith grŵp, hyfforddiant 
a seibiant.  Nod y project yw helpu oedolion 
ifanc sy’n ofalwyr drwy hyfforddiant, addysg 

a/neu swyddi.  Bydd yr YMCA yn cynnig 
cyfleoedd seibiant i sicrhau bod gofalwyr yn 
cael cyfle i gymdeithasu a chwrdd ag oedolion 
ifanc eraill mewn sefyllfaoedd tebyg. 

Os hoffech ragor o wybodaeth, mae croeso 
mawr i chi gysylltu â Becky drwy unrhyw 
un o’r Rebecca.frew@ymcacardiff.
wales / 07807084202 / 02920 465250

http://www.stroke.org.uk/communitysteps
mailto:Rebecca.frew%40ymcacardiff.wales?subject=
mailto:Rebecca.frew%40ymcacardiff.wales?subject=

