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7 Teidiau a neiniau

Brodyr a chwiorydd
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dywedodd 26 eu 
bod nhw’n gofalu am 
fwy nag un person

arolwg ar-lein

digwyddiad yng 
Nghaerdydd gyda 

gweithdai

cymerodd  

50
o ferched ran

Pwy ydych chi’n gofalu amdanyn nhw?

Ble ydych chi’n byw?

Mae yna lawer o ofalwyr ifanc yng Nghaerdydd 
a Bro Morgannwg.

Gofalwr ifanc  – rhywun (dan 18 oed) sy’n 
helpu i ofalu am rywun yn eu teulu sy’n 
sâl neu’n anabl.

Mae’n rhaid i awdurdodau lleol (cynghorau) 
gefnogi gofalwyr ifanc. Dyma’r gyfraith.

 I’w helpu nhw, mae Llywodraeth Cymru wedi 
gosod rheolau ym Mesur Strategaethau ar 
gyfer Gofalwyr (Cymru) 2010.

Rydyn ni eisiau gwneud yn siŵr ein bod ni’n 
gwneud popeth y dylen ni ei wneud.

Felly rydyn ni wedi bod yn holi gofalwyr ifanc 
ynglŷn â’u profiadau a’u syniadau.

Roedd yna:

Mae’r adroddiad yma’n 
dweud wrthoch chi beth 
ddywedodd gofalwyr ifanc.

Helô
Ynglŷn â1

a 2 arall

2

30
o Fro Morgannwg

Addysg:
 ● mae 33 yn mynd i ysgol 

gynradd

 ● mae 56 yn mynd i ysgol 
uwchradd

 ● mae 7 yn mynd i’r coleg

 ● mae 5 yn gwneud pethau 
eraill.

71
o Gaerdydd

 i



Sut gallwn ni wella 
cymorth?

Ydych chi’n teimlo bod y bobl sy’n 
eich cefnogi chi’n siarad â’i gilydd 
i wneud pethau’n well i chi?

3

Pwy sy’n eich cefnogi chi? 

4%

25%26%

45%
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Nyrs i fy Nhad

Cyfathrebu’n 
well

Mi allai meddygon teulu 
wneud mwy i helpu

Mae angen iddyn nhw 
gydweithio fel un grŵp

Mwy o weithgareddau sy’n hwyl

Pobl yn gwybod beth mae 
gofalwr ifanc yn ei wneud

Pe bai rhywun yn gallu fy 
helpu i

Mi fuaswn i’n hoffi rhywun 
i siarad â nhw, i fy helpu i 

ymdopi â phethau

Mwy o helpArian

?
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19

Gweithiwr Prosiect Gofalwyr 
Ifanc

Teulu a ffrindiau

Gweithiwr ieuenctid

Gweithiwr cymdeithasol

Athro

Cwnsler neu therapydd

Meddyg neu feddyg teulu

Fferyllydd

Nyrs ysgol

Cydlynydd llesiant

Nyrs practis

23

10

2

Mae yna lawer o bobl sy’n cydweithio i 
gefnogi gofalwyr ifanc.

Cydweithio2

addysg

gweithwyr 
gofalwyr 

ifanc

ac eraill

teuluoedd

gwasanaethau 
cymdeithasol

iechyd
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Rhoi gwybod i bobl3

Ydy’r bobl sy’n eich cefnogi chi’n 
deall beth rydych chi’n ei wneud? Ydych chi’n teimlo’ch 

bod chi’n cael y 
cymorth iawn oddi 
wrth eich ysgol, eich 
coleg neu’ch cyflogwr?

Ydych chi’n cael eich 
trin yn wahanol 
oherwydd eich bod 
chi’n ofalwr?

Mae athrawon yn fy nhynnu i 
allan o’r dosbarth ac yn siarad efo fi 
ynglŷn â Dad ac yn gofyn sut mae’n 

gwneud.

Mae Gweithwyr Prosiect 
Gofalwyr Ifanc yn hwyl, maen 
nhw’n wybodus ac yn gwrando.

Mi ofynnodd fferyllydd i mi pan 
roeddwn i wedi mynd am bils cysgu. Does 

fawr o ots gan athrawon. Dydy ffrindiau 
ddim yn gofyn rhyw lawer.

Dydy fy athrawes byth 
yn gofyn o gwbl, ond mae 
hi’n gwybod fy mod i’n cael 

pethau’n anodd gartre.

24%24%

13%

30%

49%

33%

9%9%

Dwi eisiau mwy o gymorth.

Maen nhw’n ymwybodol 
o anabledd fy mrawd ac maen 
nhw’n ein helpu a’n cefnogi’n 

fawr.

Mae fy meddyg teulu’n fy holi.

Yn aml, rydych chi’n gael 
gormod o gydymdeimlad ond 

dim cymorth.
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2%

29%
33%

36%
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Mae gofalwyr ifanc yn gwneud llawer o 
wahanol bethau ar gyfer y bobl y maen 
nhw’n gofalu amdanyn nhw. Mae hyn yn 
golygu eu bod nhw’n dysgu gwahanol 
fathau o sgiliau.

Sgiliau4

Weithiau 
dwi’n 

teimlo’n 
bryderus ac 

yn ofnus!

Coginio

Cymorth cyntaf

Sgiliau swyddi

Sgiliau ymdopi

Diogelwch yn y cartref

Y person rydych chi’n gofalu am
dano/amdani

Rheoli arian

Bwyta’n iach

Trin meddyginiaethau

Codi pobl

Arall

3%

28%

34%

36%

Ydych chi’n teimlo bod 
y sgiliau angenrheidiol 
gennych chi i fod yn 
ofalwr?

Ydych chi’n teimlo bod 
yr hyder gennych chi i 
fod yn ofalwr?

Beth fyddech chi’n hoffi 
cael sesiynau ynddyn nhw? ??

Byth

Weithiau 

Yn aml 

Bob amser 
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Prosiect Gofalwyr Ifanc

Aelodau o’r teulu

Gofalwyr eraill

Y rhyngrwyd

Canolfan ieuenctid

Yr ysgol

Yr ysbyty

Dim gwybodaeth

Y llyfrgell

9
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69

20

30
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Yr ysgol 

Ysbytai

Y 
rhyngrwyd a 
gwefannau 

MeddygonFferyllwyr

Y teulu 
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Gwybodaeth5
Ble fuasech chi’n hoffi 
cael gwybodaeth 
ohono?

Oes yna ddigon o 
wybodaeth ac ydy hi’n 
gyfoes?

Sut gallwn ni wella gwybodaeth?
 ● Mwy o weithwyr gofalwyr 

ifanc

 ● Postio llythyrau

 ● Yn haws i bobl ifanc ei deall  

 ● Posteri a thaflenni

 ● Esbonio syniadau’n fwy   

 ● Rhoi’r wybodaeth 
ddiweddaraf i fi

 ● E-bostio neu tecstio    

 ● Ei rhoi mewn ysgolion

hefyd oddi wrth: 
 ● Weithiwr Prosiect Gofalwyr Ifanc 
 ● E-byst i fi 
 ● Gofalwyr ifanc 
 ● Llyfrau 
 ● Canolfan ieuenctid 
 ● YMCA

Ble ydych chi’n cael gwybodaeth i’ch 
helpu chi fel gofalwr?

34%

66%
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Defnyddio’r 

cyfryngau 

cymdeithasol
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Y meddyg teulu

Ambiwlans 

Nyrs Ysgol 

Nyrs yn yr ysbyty

Cwnsler

Arall

Meddyg yn yr 
ysbyty 

17%

24%

30%

24%
Staff yr ysbyty 

Gweithiwr 
Cymdeithasol

180Y teulu
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Rydyn ni eisiau camu i mewn yn gynnar i 
roi cymorth i ofalwyr ifanc.

74%

26%
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Ydych chi erioed 
wedi’ch asesu gan 
rywun yn hytrach na 
Gweithiwr Prosiect 
Gofalwyr Ifanc ynglŷn 
â’ch rôl fel gofalwr?

Sgorau allan o 200

Ydych chi’n teimlo’ch 
bod chi’n cael llais mewn 
penderfyniadau ynglŷn 
â’ch rôl fel gofalwr?

Dywedodd gofalwyr ifanc:

Os ydy’r person rydych chi’n gofalu 
amdano/amdani wedi gorfod 
mynd i’r ysbyty, faint o wybodaeth 
gawsoch chi oddi wrth:

?
Dwi’n cael help ond 

dwi’n gallu gwneud fy 
mhenderfyniadau fy hun

Cymorth a chynllunio6

Mae Mam yn dweud llawer 
iawn wrtha’ i a dwi’n penderfynu 

ar bethau efo hi

Mam sy’n dewis be’ 
dwi’n ei wneud

Dydw i ddim yn cael 
gwneud penderfyniadau

Yn aml – dwi’n gallu dewis y 
gweithgareddau
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Mae angen cymorth ar ofalwyr ifanc i gyrraedd 
eu nodau mewn addysg ac yn eu dyfodol.

“Dwi’n poeni tybed ydy fy Nhad wedi 
cwympo neu wedi’i frifo pan dwi yn yr 
ysgol a does ’na neb gartre.”

“Mi fuaswn i’n hoffi cael gofalwyr amser 
llawn sydd o ansawdd gwell ac sydd 
ar gael yn haws fel fy mod i’n gallu 
canolbwyntio ar fy addysg.”

“Dwi’n poeni am fod i ffwrdd ar deithiau 
ysgol a pheidio â gallu bod adre i helpu.”

“Dwi wedi blino ond mae gen i bob amser 
2000 o bethau i’w gwneud!”

Addysg7

Mae 30% o 
blant dan 13 
oed o’r farn 

mai eu hathro 
sy’n rhoi’r 

prif gymorth 
iddyn nhw

Dywedodd gofalwyr ifanc wrthon 
ni am broblemau yn yr ysgol:

yn teimlo bod eu 
hathrawon yn ‘dda’ am 
sylwi arnyn nhw a’u deall.

yn dweud nad ydyn 
nhw byth, neu dim ond 
weithiau, yn derbyn y 
cymorth iawn yn yr ysgol.

yn dweud y gallen nhw 
gael gwybodaeth trwy’r 
ysgol am fod yn ofalwr 
ifanc.

35%

57%

20%

Dyddiadau cau ar gyfer 
gwaith cartref ydy’r her fwyaf. Dydy 

ysgolion ddim yn deall yn iawn 
beth mae gofalwr ifanc yn ei wneud. 

Dydyn nhw ddim yn rhoi amser 
ychwanegol ichi.

Fy niwrnod i
Dwi fel rheol yn deffro am 6 o’r 

gloch y bore, yn golchi ychydig o 
lestri, yn gwneud brecwast Mam, yn 
mynd i weithio am ryw 6 i 7 awr dda. 

Erbyn dwi’n cyrraedd yn ôl dwi’n 
gorfod helpu fy Mam o gwmpas 

y tŷ, yn glanhau, ac wedyn dydw i 
ddim yn mynd i’r gwely tan ryw 12 

o’r gloch. Yna mae popeth yn cael ei 
ailadrodd drosodd a throsodd. Mae 
angen i ysgolion laesu’r rheolau’n 

fwy ar gyfer disgyblion fel fi.

Dydyn nhw ddim yn deall 
nad ydych chi’n gallu gwneud y 

gwaith I GYD.

eisiau mwy o gymorth

Beth fuasai’n 
helpu?

50%

Dywedodd gofalwyr ifanc 
eu bod nhw eisiau:

 ● i bob athro fynd ar 
hyfforddiant i ddeall a 
chefnogi gofalwyr ifanc yn 
well, yn enwedig athrawon 
ysgolion cynradd 

 ● i ysgolion a cholegau fod â 
chanllawiau (rheolau) ynglŷn 
â gwaith cartref, amser i 
ffwrdd, ffonio adref a phethau 
eraill i gefnogi gofalwyr ifanc 

 ● i ysgolion fod â gwybodaeth 
a phecynnau adnoddau er 
mwyn i ofalwyr ifanc gael 
cymorth.
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Weithiau, mae gofalwyr ifanc yn teimlo’n 
unig neu’n wahanol. Mae hyn yn gallu 
achosi problemau iechyd corfforol, iechyd 
emosiynol ac iechyd meddwl.

Iechyd meddwl8
Beth sy’n achosi 
ichi boeni, teimlo 
dan bwysau neu 
deimlo’n ddig?

?
Dywedodd 
gofalwyr 

ifanc:

yn teimlo bod ganddyn nhw 
rywfaint o ddylanwad pan 
roedd penderfyniadau’n 
cael eu gwneud.

wedi gweld cydlynydd 
llesiant.

wedi gweld cwnsler.

54%

21%

29%

          

“Mae angen i mi gael mwy o amser i fi fy hun 
fel fy mod i’n gallu canolbwyntio ar fy iechyd 

meddwl.”

“’Dych chi jest yn dod dan straen efo’ch 
gilydd.”

“Mae gennych chi gymaint i’w wneud, fel yr 
ysgol, ac mae’n eich gwneud chi’n isel.”

“Mi fuaswn i’n hoffi newid. Y cyfle i fyw yn 
rhydd yn lle gorfod gofalu am fy mrawd.”

“Mae angen mwy o arian arna’ i. Llai o 
bwysau. Llai o straen.”

“Mae yna lawer o ffraeon gyda fy nheulu.”

Dydy ffrindiau 
ddim yn deall pwysau 

neu risgiau be’ dwi’n ei 
wneud

Mae pobl eraill 
yn cael mwy o sylw 

na fi

Mae fy ffrindiau 
i weithiau’n fy 

ngwneud i’n ddig

Rhoi’r tabledi 
iawn

Pan dydy pobl ddim 
yn deall

Beth 
fydd pawb yn 

ei feddwl?

Beth fuasai’n 
helpu?

Dywedodd gofalwyr ifanc eu 
bod nhw eisiau:                     

 ● i bawb ddeall beth maen nhw’n ei 
wneud – gellid gwneud hyn trwy’r 
gwasanaeth ysgol neu wersi  

 ● mwy o amser i ffwrdd neu 
seibiannau wedi’u hariannu i 
ffwrdd o ofalu

 ● cymorth oddi wrth gwnsler neu 
rywun o’r gwasanaeth iechyd 
meddwl ar unwaith 

 ● mwy o gymorth fel y gallen 
nhw gael mwy o reolaeth ar eu 
bywydau

 ● mwy o wasanaethau iechyd 
meddwl.
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Cryfder9

Beth ydy’r peth gorau ynglŷn â 
bod yn ofalwr ifanc?  

Beth sy’n eich helpu chi i dyfu 
a theimlo bob pobl yn eich 
gwerthfawrogi?

Mynd ar 
deithiau

Bwyd neu 
Ddiod 

18Y Rhyngrwyd 
neu’r Cyfryngau 

17

Chwaraeon neu 
Ymarfer Corff 

17

Mwy o 
amser gyda’r 

teulu

Gwneud 
ffrindiau 
newydd

Diolch am 
ddarllen hwn

Mi 
wnaeth i mi 

ddod yn agosach at 
y bobl dwi’n eu 

caru

Mynd allan a 
chael amser da

Ffrindiau 
30

Y teulu 
26

Beth fuasech chi’n ei ddweud 
wrth ofalwyr ifanc newydd? 

Gallwch chi ddarllen y fersiwn lawn 
o’r adroddiad hwn yma:
www.valeofglamorgan.gov.uk/carers

Os ydych chi’n meddwl eich bod 
chi’n ofalwr ifanc, yna cysylltwch â:
Bro Morgannwg: 01446 725202
Caerdydd: 02920 536490

Pobl enwog

Anifeiliaid anwes

Cerddoriaeth neu’r Celfyddydau Perfformio

Cerddoriaeth

Bwyta allan

Swîts a Siocledi

Dysgu sgiliau 

Arian

Gwyliau 

Chwarae gemau cyfrifiadurol

Mynd allan

Cysgu

Ysgol 

“Peidiwch â rhoi’r gorau 
iddi’n rhy hawdd. Mi fydd hi’n 

anodd os nad ydych chi wedi gofalu 
am rywun o’r blaen.”

 “Ceisiwch siarad â rhywun 
bob amser os ydy pethau’n 

mynd yn ormod.”

“Byddwch yn amyneddgar; 
mae angen ichi geisio 
adeiladu’ch amynedd.”

?

Beth fuasai’n 
helpu?

Dywedodd gofalwyr ifanc 
eu bod nhw eisiau:

 ● i Brosiectau Gofalwyr Ifanc 
gael eu hariannu’n dda 
oherwydd y gweithgareddau 
sy’n hwyl, y cymorth a’r cyngor 
y maen nhw’n eu rhoi

 ● mwy o wybodaeth a chymorth 
i wasanaethau fel bod pobl yn 
sylwi ar fwy o ofalwyr ifanc ac 
yn eu helpu. 

a llawer o bethau eraill.

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