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Newyddion Gofalwyr

Sir Gaerfyrddin



Ymwadiad
Cymerwyd pob gofal wrth baratoi’r
cylchlythyr hwn i sicrhau ei gywirdeb. 
Rydym yn cadw’r hawl i olygu erthyglau
a dderbynnir. Bwriad yr wybodaeth yn y
cylchgrawn hwn yw rhoi arweiniad, ac mae’n
bosib na fydd y farn a fynegir yn cyd-fynd â
barn Ymddiriedolaeth Gofalwyr Croesffyrdd
Gorllewin Cymru. Nid yw’r ffaith bod unrhyw
erthyglau neu gynnyrch wedi’u cynnwys yn
arwydd ein bod yn eu hargymell, ond fe’u
hadroddir er mwyn i’r darllenydd eu hystyried
a ffurfio barn bersonol. Caiff pob ffynhonnell
/ cyfeiriad ei gydnabod lle bynnag y mae
wedi’i ddarparu / ar gael. Rhoddir diolch
pellach i ffynonellau gwybodaeth sydd,
trwy ymddangos yn y cylchgrawn hwn, o
fudd i Ofalwyr yn Sir Gaerfyrddin. Os
byddai’n well gennych dderbyn copi
electronig o’r cylchlythyr, rhowch wybod 
i ni trwy e-bostio info@ctcww.org.uk
neu trwy ffonio 0300 0200 002..
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Cylchlythyr Gofalwyr Gwanwyn 2021
Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Newyddion Gofalwyr Sir Gâr! Y
cylchgrawn sydd wedi’i anelu’n benodol at Ofalwyr, ac sy’n llawn dop o
wybodaeth a chynghorion defnyddiol i’ch helpu yn eich rôl gofalu, yn
ogystal â’r diweddaraf ar faterion Gofalwyr pwysig. Gobeithiwn hefyd y
bydd yn eich cyfeirio tuag at rai o’r sefydliadau lleol a chenedlaethol a
all eich darparu â chymorth ychwanegol, pe bai ei angen arnoch. 

Nodyn gan y Tîm
Yn y rhifyn hwn, rydym yn nodi blwyddyn ers dechrau’r cyfnod clo cyntaf
ac yn cymryd peth amser i fyfyrio ar yr hyn a fu i lawer ohonom, heb
amheuaeth, yn un o flynyddoedd anoddaf a mwyaf heriol ein bywydau.

Rydym yn cydnabod bod Gofalwyr wedi bod, ac yn dal i fod, dan fwy fyth
o bwysau nag arfer, gyda llawer o Ofalwyr yn cynyddu eu cyfrifoldebau
gofalu oherwydd diffyg cyfleusterau seibiant preswyl a chanolfannau
dydd, a oedd gynt yn hygyrch iddynt.

Mae cyfyngiadau’r cyfnod clo wedi golygu na all Gofalwyr ddibynnu ar
gefnogaeth aelodau ehangach o’r teulu, ffrindiau a’r gymuned i helpu
gyda chyfrifoldebau gofalu, ac i leddfu peth o’r pwysau o ddarparu llawer
iawn o ofal i’w hanwyliaid. Mae llawer o Ofalwyr yn sôn wrthym am yr
unigrwydd a’r unigedd sydd wedi dod yn sgil y cyfnod clo hirfaith a’r
effaith y mae hyn wedi’i chael ar eu lles emosiynol. Os ydych chi’n cael 
trafferth gyda’ch lles emosiynol, yna edrychwch ar dudalen
6 i gael rhagor o wybodaeth ac awgrymiadau ar sut i 
wella eich iechyd meddwl a chadw mewn cysylltiad.

Nid oes amheuaeth bod hon wedi bod yn frwydr go
galed, ond, mae Gofalwyr hefyd wedi bod yn dweud
wrthym fod cael eu hunain mewn amgylchiadau mor
ddigynsail, wedi arwain at newidiadau i’w croesawu hefyd,
cyflymder bywyd arafach a’r cyfle i werthfawrogi rhai o’r pethau bach y
gallem fod wedi’u cymryd yn ganiataol o’r blaen. A… mae cyflwyno’r
rhaglen frechu ledled Cymru (gweler tudalen 7am wybodaeth bellach am
frechiadau i Ofalwyr) wedi golygu bod golau ar ddiwedd y twnnel.
Gallwch edrych ymlaen at yr haf a fydd, gobeithio, yn gweld rhywfaint o
normalrwydd yn dychwelyd unwaith eto, lle gallwn efallai ddal i fyny gyda
ffrindiau a theulu annwyl, efallai ystyried cymryd gwyliau gartref neu
ailddechrau hobi neu weithgaredd yr ydych yn ei drysori. 

Os oes gennych unrhyw eitemau newyddion, gwybodaeth am grwpiau
gofalwyr neu wasanaethau cymorth yr hoffech eu cynnwys yn rhifyn
nesaf Newyddion Gofalwyr neu os ydych yn ofalwr ac yr hoffech rannu
eich straeon, eich cerddi ac ati gyda ni, anfonwch e-bost atom yn
info@ctcww.org.uk
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Ymddiriedolaeth Gofalwyr
Croesffyrdd Sir Gâr Yn Newid Enw
Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr
Croesffyrdd Sir Gâr yn falch iawn o
gyhoeddi ein bod yn ail-frandio ac
yn newid enw ein helusen i
Ymddiriedolaeth Gofalwyr
Croesffyrdd Gorllewin Cymru ar 
1 Ebrill 2021. Mae’r rheswm dros 
yr ail-frandio hwn yn syml: ar hyn o
bryd, rydym yn gweithredu o dan
enwau amrywiol, trwy gyfuniadau
a chaffael contractau newydd dros
sawl blwyddyn.

Dechreuon ni fel dau gynllun
Croesffyrdd ar wahân, sef
Croesffyrdd Llanelli / Cwm
Gwendraeth a Chroesffyrdd
Caerfyrddin / Dinefwr, yn darparu
gofal rheoledig i Ofalwyr i’w galluogi
i gael seibiant o’u cyfrifoldebau
gofalu, a chyfunodd y ddau yn 2007 i
ffurfio Croesffyrdd Sir Gâr.

Dyfarnwyd y contract i’r mudiad i
ddarparu gwybodaeth ac
allgymorth i Ofalwyr ledled Sir
Gaerfyrddin yn 2014, trwy’r
Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr.

Yn 2018, gwnaethom ehangu ein
harlwy o ofal rheoledig i ddarparu
cymorth i Ofalwyr, ac roeddem yn
falch o ddod ynghyd â’n
cydweithwyr yn Ymddiriedolaeth
Gofalwyr Croesffyrdd Gogledd 

Cymru a Credu i ffurfio consortiwm
‘Gofalwyr Ceredigion Carers’.

Teimlwn mai nawr yw’r amser cywir
i newid i enw newydd sy’n
adlewyrchu pwy ydyn ni, beth
rydyn ni’n ei wneud a’n huchelgais;
i gefnogi Gofalwyr o bob oed
ledled ardal Gorllewin Cymru.

Ni fydd y cymorth a gewch gennym
yn newid o gwbl, yr unig wahaniaeth
fydd ein henw newydd, y newid i’n
brand ac fe fydd ein swyddfa
gofrestredig yn newid i:
Uned 3 Y Palfau
96 Heol y Frenhines Fictoria
Llanelli, SA15 2TH

Os oes gennych unrhyw
gwestiynau ynglŷn â hyn,
anfonwch e-bost atom yn ein
cyfeiriad e-bost pwrpasol
info@ctcww.org.uk

O 1 Ebrill ymlaen cyfeiriad ein
gwefan fydd www.ctcww.org.uk

Diolch i chi ymlaen llaw am eich
cefnogaeth yn ystod y cyfnod
pontio cyffrous hwn i’n mudiad ni.

Helen Nicholls
Cadeirydd

Alison Harries
Prif Swyddog Gweithredol

Beth sy’n
newydd
Gwobr Aur
Ymddiriedolaeth Gofalwyr
Croesffyrdd Sir Gâr yn derbyn
Gwobr Aur y Buddsoddwyr
mewn Gofalwyr!

Dywedodd Alison Harries, Prif
Swyddog Gweithredol: “Rydym yn
falch o dderbyn Gwobr Aur y
Buddsoddwyr mewn Gofalwyr, i
gydnabod y gwasanaeth yr ydym
yn ei ddarparu i’r holl Ofalwyr.
Diolch enfawr i’r staff a’r partneriaid
ym maes Iechyd a’n helpodd i
ddangos ein hymrwymiad i
gynorthwyo Gofalwyr.

Ni yw’r prif ddarparwr gwybodaeth,
cyngor a chymorth seibiant
ymarferol i ystod lawn o Ofalwyr di-
dâl, o bob oed, yn Sir Gaerfyrddin,
tra hefyd yn canolbwyntio ar
gefnogi’r staff hynny sy’n wynebu’r
frwydr feunyddiol o ofalu wrth
barhau i weithio.

Mae cymorth y tîm Buddsoddwyr
mewn Gofalwyr wedi bod yn
amhrisiadwy i ddangos tystiolaeth
o’n cyflawniadau. Sir Gaerfyrddin
sydd â’r nifer fwyaf o Ofalwyr di-
dâl yn ardal Hywel Dda, ac rydym
wedi gweld cynnydd enfawr yn y
galw am bob math o gymorth gan
Ofalwyr newydd, oherwydd y
pandemig COVID19. Mae’r staff
wedi ymrwymo’n llwyr i ymateb a
chefnogi Gofalwyr yn ystod y
cyfnod digynsail hwn. 

Byddwn yn parhau i ymdrechu i
ddarparu’r gwasanaeth gorau
posib i Ofalwyr di-dâl, trwy barhau
i weithio gyda’n partneriaid ym
maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol
a’r Trydydd Sector”.

www.ctcww.org.uk
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Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr
Sut gall y Gwasanaeth Gwybodaeth i
Ofalwyr eich helpu chi?

Mae’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr wedi
bod yn brysur yn cofrestru llawer o bobl

newydd, sydd wedi dod yn Ofalwyr newydd
yn ystod y pandemig. Os ydych chi’n un o’r
rhain, neu eich bod yn adnabod rhywun sydd
wedi ymgymryd â rôl gofalu, yna cysylltwch â ni am gymorth gyda:

• Cylchlythyrau Gofalwyr rheolaidd
• Gwybodaeth ddefnyddiol yn ymwneud â gwasanaethau, cymorth,

deddfwriaeth ac ati., a fydd wedi’i theilwra i’ch anghenion unigol 
• Gwybodaeth yn ymwneud â Grwpiau Cymorth Gofalwyr, sy’n cyfarfod

yn rheolaidd i rannu cefnogaeth, gwybodaeth a chyfeillgarwch (a
gynhelir fel cyfarfodydd ar-lein rhithwir ar hyn o bryd) 

• Gwybodaeth am ddigwyddiadau i Ofalwyr 
• Gwybodaeth am gyrsiau hyfforddi perthnasol 
• Hysbysu am ymgynghoriadau a gynhelir ar faterion lleol a chenedlaethol.

Dyma’ch cyfle i gael llais ar faterion sy’n effeithio ar Ofalwyr. Os ydych yn
newydd i ofalu, neu efallai nad ydych wedi gweld y cylchlythyr hwn o’r
blaen, gallwch gofrestru gyda’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr i
dderbyn y buddion uchod. Os hoffech ymuno â’r Gwasanaeth Gwybodaeth
i Ofalwyr, i dderbyn y buddion a restrwyd, yna cysylltwch â ni trwy.

Ffonio: 0300 0200 002
neu e-bostio: info@ctcww.org.uk

Beth sy’n
newydd?
Prosiect Materion
Ariannol
Mae Ymddiriedolaeth
Gofalwyr Croesffyrdd
Gorllewin Cymru
wedi derbyn cyllid
tymor byr gan y Gronfa
Gofal Integredig, i dreialu prosiect
‘Materion Ariannol’ newydd. Mae’r
prosiect peilot newydd yn cefnogi
lles economaidd Gofalwyr ac yn
helpu i alluogi Gofalwyr i uchafu
eu hincwm, a sicrhau bod eu
harian yn mynd ymhellach.

Bydd y prosiect hefyd yn
cynorthwyo Gofalwyr i gael
mynediad at ystod o grantiau a
disgowntiau, ac yn rhoi cyngor a
chymorth mewn perthynas â hawl
i Gredydau Treth, ynghyd â chyfeirio
at wasanaethau budd-daliadau
lles arbenigol. Os hoffech
gymorth i uchafu eich incwm,
cysylltwch â’r Gwasanaeth
Gwybodaeth i Ofalwyr ar:

Ffôn: 0300 0200 002
neu e-bostiwch:
info@ctcww.org.uk

Gwasanaeth Allgymorth Gofalwyr
Hoffem ni yn y Gwasanaeth Allgymorth Gofalwyr roi bloedd fawr i bob
Gofalwr yn Sir Gaerfyrddin, sydd wedi mynd y tu hwnt a thu draw, gan aberthu
llawer iawn yn ddyddiol i gadw eich anwyliaid a’r gymuned yn ddiogel – mae
pob un ohonoch yn anhygoel! Felly, rydym am i chi wybod bod y Gwasanaeth
Gwybodaeth i Ofalwyr a’r Gwasanaeth Allgymorth Gofalwyr yma i chi o hyd!

Efallai bod gennym ffyrdd ychydig yn wahanol o weithio, ond gallwch
ein ffonio ni o hyd am gymorth gyda:

• Cynllunio at Argyfwng a Chynllunio Wrth Gefn 
• Cerdyn Argyfwng Gofalwyr
• Cymorth dros y ffôn 
• Cymorth i ddod o hyd i gymorth ymarferol megis siopa, casglu

meddyginiaeth ayb. 
• Cael at Offer Diogelwch Personol (PPE) 
• Grantiau Gofalwyr
• Cael Asesiad Anghenion Gofalwyr
• Seibiant i Ofalwyr
• Hawliau Gofalwyr 
• Hawliau Cyfreithiol trwy Gyfreithwyr New Law 
• Gwybodaeth Arbenigol a Thaflenni Ffeithiau 
• Grwpiau Cymorth Gofalwyr Ar-lein 
• Lles Gofalwyr

Ffôn: 0300 0200 002 neu E-bost: info@ctcww.org.uk

www.ctcww.org.uk
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Croeso i’r Tîm –
Hoffem gyflwyno ein dau aelod newydd o staff, sef
Kayleigh Wilson, Swyddog Gofalwyr Materion Ariannol a
Marcia Vale, Cydlynydd Gwasanaeth Gwybodaeth ac
Allgymorth Gofalwyr, a ymunodd â’r tîm ym mis Rhagfyr.

Dywedodd Kayleigh: “Roeddwn i’n ddigon
ffodus i ddechrau fy rôl ym mis Rhagfyr, a
chefais fedydd tân gyda chymaint o
atgyfeiriadau newydd yn dod i law. Rydym
wedi prosesu dros 400 o grantiau Gofalwyr
ac wedi uchafu incwm Gofalwyr trwy’r

prosiect Materion Ariannol. Mae gwybod fy mod i’n
gweithio i fudiad mor wych, sy’n gwneud gwahaniaeth i
fywydau Gofalwyr, wedi rhoi cymaint o foddhad i mi.
Mae gallu helpu eraill wedi codi fy ysbryd, ac rwy’n
edrych ymlaen at barhau i helpu eraill yn y dyfodol”.

Dywedodd Marcia: “Mae’n fraint cael
gweithio gyda thîm o weithwyr Cymorth mor
weithgar, ymroddgar a thosturiol, sy’n
ymdrechu i sicrhau canlyniadau cadarnhaol 
i Ofalwyr di-dâl. Mae’n rhoi boddhad mawr
cael gweithio i fudiad Trydydd Sector sy’n cael
effaith gadarnhaol ar fywydau Gofalwyr”.

Grwpiau Cymorth Gofalwyr – 
Ymddiriedolaeth 
Gofalwyr Croesffyrdd 
Gorllewin Cymru
Hoffech chi gysylltu â gofalwyr eraill 
dros goffi a sgwrs? Ar hyn o bryd, rydym yn cynnal
grwpiau Gofalwyr ar-lein misol trwy Zoom. Mae’r
grwpiau’n cynnig lle diogel a chyfrinachol i Ofalwyr
gwrdd â Gofalwyr eraill, sydd o bosib ar daith debyg, i
gael sgwrs gyfeillgar, derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf
a thrafod materion sy’n bwysig i Ofalwyr. 

Mae’r grŵp yn agored i’r holl Ofalwyr ledled Sir
Gaerfyrddin ar y dyddiau Iau canlynol am 11.00yb:

15 Ebrill / 3 Mai / 10 Mehefin / 15 Gorffennaf / 12
Awst / 16 Medi / 14 Hydref

Os am fwy o wybodaeth, gan gynnwys
cyfarwyddiadau sut i ymuno, cysylltwch â Ness ar:
Ffôn: 07971 597290
neu e-bostiwch: Vanessa.Buckler@ctcww.org.uk

Byddwn yn ailddechrau cyfarfodydd grŵp wyneb
yn wyneb cyn gynted ag y gallwn.

Sefwch i fyny, Siaradwch allan
(Gweminar), Dydd Llun 7
Mehefin, 3yh - 4yh
Mae Gofalwyr Cymru, mewn partneriaeth gyda Chwarae
Teg, yn croesawu Gofalwyr di-dâl benywaidd i ymuno â
ni ar gyfer ein gweminarau a’n gweithdai rhithwir
pwrpasol, sydd wedi’u cynllunio i helpu Gofalwyr.

Mae dysgu i gyflwyno yn cael ei gydnabod yn eang fel
sgil datblygu gyrfa allweddol. Mae pobl sy’n gyflwynwyr
/ siaradwyr da yn tueddu i gael dyrchafiad yn haws, ac
yn amlach. Mae’r sesiwn flasu hon wedi’i hanelu at y rhai
sydd am ddatblygu eu gallu i siarad mewn cyfarfodydd
a sefyll i fyny i gyflwyno, ac fe fydd yn cynnwys
gweithgareddau ymarferol, arfau a chynghorion. 

Cofrestrwch i ymuno â’r hyfforddiant hwn yma:
https://attendee.gotowebinar.com/register/6917536
037517323022

Ydych chi wedi cofrestru fel
Gofalwr yn eich Meddygfa?
Bydd cofrestru fel Gofalwr yn helpu’ch tîm 
gofal yn y Feddygfa i ddeall eich cyfrifoldebau 
gofalu, eich cyfeirio am help a chefnogaeth,
cynnig brechlyn ffliw am ddim, a llawer mwy.

Mae’r cynllun Buddsoddwyr mewn Gofalwyr yn
gweithio gyda Meddygfeydd a lleoliadau eraill, i helpu
i adnabod Gofalwyr, fel y gallant gael gafael ar
wybodaeth a chefnogaeth gan ystod eang o
sefydliadau yng Ngheredigion. Gofynnwch i’ch
Meddygfa Teulu am wybodaeth bellach a ffurflen
gofrestru Gofalwr. Gellir dod o hyd i ffurflenni ar
wefannau’r Cyngor Sir a’r Bwrdd Iechyd hefyd.

Mae gan y ffurflen adran hefyd y gallwch ei chwblhau ar
gyfer atgyfeiriad am gymorth a chefnogaeth bellach. Efallai
eich bod yn gwybod am berthynas, ffrind neu gymydog a
all fod yn gofalu am rywun, os felly, rhowch wybod iddynt
y gallant gofrestru fel Gofalwr gyda’u Meddyg Teulu.

Nodyn Atgoffa Addfwyn: Os ydych chi eisoes wedi
cofrestru fel Gofalwr yn eich Meddygfa a bod newid yn
eich amgylchiadau, byddai’n ddefnyddiol rhoi gwybod i’ch
Meddygfa, fel y gallant gadw eu cofnodion yn gyfredol.

I gael mwy o wybodaeth am y cynllun, cysylltwch â:
Pennie Muir, Arweinydd BmG yn y Bwrdd Iechyd
pennie.muir@wales.nhs.uk



Yn ystod y pandemig COVID-19, mae’n bwysig
gwybod pa gymorth sydd ar gael i chi fel Gofalwr a’r
rhai rydych chi’n gofalu amdanynt.

Dewch o hyd i wybodaeth am yr hyn y gallai’r
Coronafeirws (COVID-19) ei olygu i chi neu rywun rydych
chi’n gofalu amdano. Gellir dod o hyd i wybodaeth
ddefnyddiol, hawdd ei dilyn, ar y gwefannau canlynol: 

• Gwefan Llywodraeth y DU – gwybodaeth ar gyfer
unigolion a busnesau yng Nghymru.

• Gwefan Gov.Wales. 

• Gwefan Galw Iechyd Cymru. 

• Gwefan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

• Ystafell Newyddion Cyngor Sir Gâr:
newsroom.carmarthenshire.gov.wales/coronavirus  

• Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru, mewn
partneriaeth gyda’r Gymdeithas Fferyllol Frenhinol,
Fferylliaeth Gymunedol Cymru, Gofalwyr Cymru a
Llywodraeth Cymru, wedi datblygu cyfres o
adnoddau, i wella mynediad at feddyginiaethau ac
adnabod Gofalwyr mewn Fferyllfeydd a safleoedd
manwerthu yn ystod COVID-19.

• Mae gan Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru gyngor
a chymorth i Ofalwyr Ifanc sy’n ymwneud â dysgu,
lles a chael mynediad at fwyd a meddyginiaeth.
Ceir cynghorion gorau gan Weithwyr Cymorth a
Gofalwyr Ifanc hefyd. Mae’r canllawiau ar gael i’w
lawrlwytho yn Saesneg. 

Ledled Sir Gaerfyrddin, mae cymunedau a busnesau
wedi dod ynghyd, i helpu lle bynnag y gallant, trwy
gynnig cymorth ymarferol ac emosiynol. 

Gallwch ddod o hyd i fusnesau lleol sy’n mynd y filltir
ychwanegol i gynorthwyo trigolion lleol, trwy
ymweld ag Ystafell Newyddion Cyngor Sir Gâr:
newsroom.carmarthenshire.gov.wales/coronavirus 

I gofrestru’ch busnes neu wasanaeth neu ofyn am
gymorth e-bostiwch:
covid19community@carmarthenshire.gov.uk

I gael rhagor o wybodaeth am gymorth sydd ar gael
yn eich Ward, gallwch gysylltu â’ch Cynghorydd lleol
neu ffonio ein llinell gymorth ar 01267 234567.
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Cysgadrwydd Cyfnod Clo?
Does dim dianc rhag y ffaith fod y cyfnod clo a’r holl
drafferthion sy’n gysylltiedig â’r Coronafeirws wedi cael effaith
ar ein lles emosiynol rhywbryd neu’i gilydd, ond mae gwrando
ar yr hyn sy’n bositif yn helpu i wrthbwyso peth o’r pwysau a’r
pryderon presennol, ac mae gofalu amdanon ni’n hunain yn ei
gwneud hi’n haws dod o hyd i bethau positif ym mhob dydd
ac ym mhob sefyllfa. Er enghraifft: Maethwch eich corff –
cysgwch yn dda, bwytwch yn dda, ymarferwch y corff yn dda,
treuliwch amser ym myd natur. Ysgrifennwch restrau byr ar
gyfer pob dydd – gan dicio pethau oddi ar y rhestr wrth i chi
eu gwneud. Crëwch wahaniaethau – rhowch ffin rhwng amser
gweithio, amser ar y cyfryngau cymdeithasol, ymarfer corff,
amser i’r teulu / ffrindiau, amser hamdden ac ymlacio.
Gorffwyswch ac ymlaciwch – ymgollwch eich hun mewn
hobïau, darllen, prosiect, pethau rydych chi’n eu mwynhau.

Mae yna bethau y gallwn eu gwneud i leihau’r llwyth, ein
helpu i aros yn bositif a gofalu am ein lles a’n hegni: 

• Neilltuo amser i boeni – fel nad yw’n 
amharu ar y diwrnod cyfan.

• Lleihau ein cymeriant o newyddion a 
ffynonellau eraill, megis y cyfryngau 
cymdeithasol. 

• Cymryd seibiannau meddyliol a chorfforol 
yn aml – gorffwys mwy. 

• Ceisio gwneud rhywbeth rydych chi’n ei 
fwynhau bob dydd. 

* A chofiwch Os ydych chi’n ei chael hi’n anodd ymdopi -
gofynnwch am help. Mae angen cymorth ar bob un ohonom ar
ryw adeg yn ein bywydau, ac mae yna bobl a all eich helpu, ni
waeth pa mor annhebygol y gall hynny ymddangos. Mae hwn
yn gyfnod anodd, ond fe ddawn ni drwyddi. Fe fydd pethau’n
newid. Cysylltwch â’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr ar
0300 0200 002, dydd Llun – dydd Gwener, rhwng 9.00yb –
5.00yh, a all eich helpu i gael gafael ar y cymorth sydd ei angen
arnoch, neu edrychwch ar y rhifau llinell gymorth eraill isod.

Llinellau Cymorth Iechyd Meddwl 
a Lles Emosiynol

• Call Llinell Gymorth Iechyd Meddwl ar 
gyfer Cymru llinell gymorth 24 awr
Ffôn: 0800 132 737 neu tecstiwch ‘help’ i 81066

• Cymorth Iechyd Meddwl Age Cymru
Ffôn: 08000 223444

• Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol Sir Gaerfyrddin
Ffôn: 01267 236017

• Llinell Wybodaeth Mind Ffôn: 0300 123 3393
• Samariaid Ffôn: 116 123
• Iawn www.iawn.wales.nhs.uk

Y diweddaraf 
ar y Coronafeirws 
a chanllawiau



Brechiadau COVID-19 – ydych chi wedi 
cael eich un chi?
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Rydym yn gobeithio erbyn i chi ddarllen yr erthygl hon
y bydd y mwyafrif o Ofalwyr wedi cael eu brechu ond,
os nad ydych chi, cyhoeddodd Hywel Dda y canllawiau
isod i Ofalwyr ar 8 Mawrth.

Dywed Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda:

“Gofynnir i Ofalwyr di-dâl yn Sir Gaerfyrddin, Sir
Geredigion a Sir Benfro, nad ydynt eisoes wedi
cofrestru fel Gofalwr gyda’u practis Meddyg Teulu, 
i lenwi ffurflen gofrestru ar-lein, os ydynt yn dymuno
derbyn brechiad COVID-19.

Mae’r Cydbwyllgor ar Frechu ac Imiwneiddio (JCVI)
wedi argymell bod Gofalwyr di-dâl yn gymwys i gael
brechlyn COVID-19, fel rhan o grŵp blaenoriaeth 6, yn
ddarostyngedig i feini prawf cymhwysedd penodol.
Mae canllawiau cenedlaethol diwygiedig gan y JCVI yn
disgrifio Gofalwyr di-dâl fel y rhai sy’n gymwys i gael
Lwfans Gofalwr, neu’r rheini sy’n unig neu’n brif Ofalwr
unigolyn oedrannus neu anabl, sydd mewn mwy o berygl
o farw o COVID-19 ac felly’n agored i niwed yn glinigol.

Mae’r rhai sy’n agored i niwed yn glinigol i COVID-19
yn cynnwys plant â niwro-anableddau difrifol, y rhai
sydd wedi’u dynodi’n Glinigol Fregus (CEV), oedolion
sydd â chyflyrau iechyd sylfaenol, a’r rhai sydd angen
gofal oherwydd eu hoedran. Dylai Gofalwyr cymwys
gael eu brechu yng ngrŵp blaenoriaeth 6.

Dywedodd Anna Bird, Cyfarwyddwr
Cynorthwyol Partneriaethau Strategol
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda:

“Mae Gofalwyr di-dâl yn chwarae rhan hanfodol wrth
gynnig gofal a chefnogaeth, ac mae er budd pawb eu
bod yn cael eu cefnogi. Ers blynyddoedd bellach, mae’r
Bwrdd Iechyd wedi adeiladu cysylltiadau cryf â Gofalwyr
di-dâl ar draws ein tair sir, trwy fentrau fel ein cynllun
Buddsoddwyr mewn Gofalwyr, a ddyluniwyd i helpu
sefydliadau i ganolbwyntio ar, a gwella, ymwybyddiaeth
eu Gofalwyr a’r help a’r gefnogaeth a roddant i Ofalwyr. 

“Mae dros 10,000 o Ofalwyr di-dâl wedi cofrestru gyda
Meddygfeydd Teulu neu’r Awdurdod Lleol ledled Sir
Gaerfyrddin, Sir Geredigion a Sir Benfro, ond rydyn ni’n
gwybod bod llawer mwy o bobl allan yna nad ydyn
nhw efallai’n cydnabod eu bod nhw’n Ofalwyr di-dâl,
ac nad ydyn nhw’n ymwybodol bod cefnogaeth ar 

gael iddyn nhw, gan gynnwys eu bod nhw’n gymwys i
gael brechlyn COVID-19.”

Os ydych chi’n credu y gallech fod yn gymwys, eich
bod yn 16 oed neu’n hŷn ac nad ydych wedi cofrestru
fel Gofalwr di-dâl gyda’ch Meddyg Teulu, cwblhewch y
ffurflen ar-lein hon https://biphdd.gig.cymru/gofal-
iechyd/gwasanaethau-a-thimau/gwybodaeth-i-ofal
wyr/brechlyn-covid-i-ofalwyr-di-dal-
ffolder/brechlyn-covid-i-ofalwyr-di-dal/
i gofrestru’ch manylion.

Gall pobl heb fynediad i’r rhyngrwyd gysylltu â’r Bwrdd
Iechyd ar 0300 303 8322. Cysylltir yn uniongyrchol â’r
rhai sydd eisoes wedi cofrestru fel Gofalwyr di-dâl
gyda Meddyg Teulu i dderbyn brechiad COVID ac nid
oes angen iddynt wneud unrhyw beth arall. Arhoswch
i gael eich gwahodd am eich brechiad a pheidiwch â
chysylltu â’ch Meddyg Teulu neu Fwrdd Iechyd, i ofyn
am eich apwyntiad brechlyn. Cysylltir â chi pan fydd
eich tro chi, diolch am eich amynedd a’ch
dealltwriaeth. I ddarganfod mwy am y gefnogaeth
sydd ar gael i Ofalwyr di-dâl yn Sir Gaerfyrddin, Sir
Geredigion a Sir Benfro, ewch i Gwybodaeth i ofalwyr -
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (gig.cymru)
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Ydych chi’n newydd i Ofalu?
Yn sicr, mae’r Gwasanaeth Gwybodaeth ac Allgymorth
Gofalwyr wedi gweld cynnydd enfawr yn nifer y
Gofalwyr newydd sydd wedi cofrestru gyda ni, a 
bydd llawer yn newydd i ofalu, wedi iddynt ddechrau
darparu ychydig bach o gymorth ychwanegol i aelod
o’r teulu, ffrind neu gymydog o ganlyniad i’r
Coronafeirws.  Felly, p’un ai eich bod yn newydd i ofalu
neu eich bod wedi bod wrthi ers peth amser, rhowch
gip olwg ar rai o’r cynghorion gorau isod a pheidiwch
ag anghofio ein bod ni yma i chi, os byddwch chi
angen unrhyw wybodaeth neu gyngor pellach.

Gofalwyr yn rhannu eu cynghorion a’u
syniadau ar gyfer Gofalwyr newydd
Cynghorion Gorau:

1. Cyfaddefwch eich bod yn Ofalwr – os credwch
eich bod yn Ofalwr, yna rydych chi yn Ofalwr!

2. Cadwch restr o enwau a rhifau cyswllt defnyddiol.

3. Cofrestrwch fel Gofalwr yn eich Meddygfa.

4. Gofynnwch i’r Gwasanaethau Cymdeithasol am
Asesiad Gofalwyr i chi’ch hun.

5. Gofynnwch i’r Gwasanaethau Cymdeithasol am
Asesiad Anghenion i’r person rydych yn gofalu
amdano.

6. Gofalwch eich bod yn hawlio unrhyw gymorth
ariannol a budd-daliadau perthnasol.

7. Gofalwch bod gan y person rydych yn gofalu
amdano unrhyw gymhorthion priodol i wneud
bywyd yn haws.

8. Defnyddiwch wasanaethau fferyllfa, megis 
paciau pothell, archebu presgripsiwn a
gwasanaethau danfon.

9. Ewch ati i ganfod pa grwpiau cymorth all eich
helpu chi.

10. Peidiwch â dioddef yn ddistaw, a gofynnwch
gwestiynau bob amser.

11. Cadwch ddyddiadur o symptomau, triniaethau,
manylion cyswllt, cyngor ayb.

12. Cyfaddefwch pan fo angen cymorth allanol.  Nid
yw’n arwydd o wendid.

13. Os ydych yn talu am gymorth allanol, a’i fod yn
annerbyniol, newidiwch ef!

14. Gofalwch eich bod yn treulio peth amser i ffwrdd
oddi wrth y person rydych yn gofalu amdano.

Henrietta, Carers UK Forum
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Gofalwyr Newydd – Beth sydd angen i chi ei wybod
P’un ai eich bod yn ŵr, gwraig, mab,
merch, ffrind neu gymydog, os ydych
chi’n darparu gofal di-dâl i ffrind neu
anwylyn, mae angen i chi gydnabod
eich bod yn Ofalwr, er mwyn ceisio’r
cymorth a’r gefnogaeth sydd eu
hangen arnoch chi.

Dyma beth gwybodaeth a all
eich helpu yn eich rôl newydd

Asesiad Anghenion Gofalwyr Daeth
Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a
Llesiant (Cymru) 2014 i rym ar 6 Ebrill
2016. Mae’r Ddeddf yng Nghymru yn
berthnasol i bobl mewn angen, o
unrhyw oedran, ac mae’n cyflwyno
hawliau cyfatebol i Ofalwyr i’r rhai y
maen nhw’n gofalu amdanynt. 

Os ydych chi’n darparu gofal di-dâl i
rywun mae gennych hawl i Asesiad
Anghenion Gofalwyr, p’un ai eich bod
yn byw gyda’r person rydych chi’n
gofalu amdano ai peidio, a gallwch
gael asesiad ni waeth a yw’r person
rydych chi’n gofalu amdano wedi cael
ei asesiad ei hun, ac ni waeth a yw’r
person rydych chi’n gofalu amdano yn
cael cymorth gofal cymdeithasol.

Pwrpas Asesiad Anghenion Gofalwyr
yw darganfod beth yw eich anghenion

fel Gofalwr a’ch helpu chi i gael
mynediad at wasanaethau neu
gymorth, y gallai fod eu hangen
arnoch i helpu i gefnogi eich lles chi
wrth i chi gyflawni eich rôl gofalu. 

Bydd y Cyngor lleol, Gweithiwr
Cymdeithasol gan amlaf, yn cynnal yr
Asesiad Anghenion Gofalwyr, ac mae
dyletswydd gyfreithiol glir ar y Cyngor
lleol i ystyried y canlynol:
•        Rhaid iddynt asesu a oes arnoch

angen cymorth, neu a yw’n
debygol y bydd arnoch angen
cymorth yn y dyfodol.

•        I ba raddau rydych chi’n gallu ac
yn barod i ddarparu gofal, ac y
byddwch yn parhau i allu ac yn
barod i wneud hynny. 

•        Beth sy’n bwysig i chi a’r canlyniadau
personol yr ydych am eu cyflawni. 

•        I ba raddau y gall cefnogaeth,
gwasanaethau ataliol, darparu
gwybodaeth, cyngor a chymorth
eich cynorthwyo i gyflawni’r
canlyniadau hynny. 

•        Rhaid hefyd i’r asesiad ystyried a
ydych chi’n gweithio, yn dymuno
gweithio ac a ydych chi’n
cyfranogi, neu’n dymuno
cyfranogi, mewn gweithgareddau
addysg, hyfforddiant neu hamdden.

Rhai enghreifftiau o’r math o gymorth
a allai fod ar gael i chi fel Gofalwr, os
ydych chi’n gymwys i gael cymorth:
•        Help i symud o gwmpas, er

enghraifft i apwyntiadau
meddygol, ac ati.

•        Gofal seibiant neu ofal amgen i roi
seibiant i chi. 

•        Technoleg i’ch cynorthwyo chi.
Er enghraifft: ffôn symudol neu
gyfrifiadur, lle nad yw’n bosib
cyrchu gwasanaethau cyfrifiadurol
o lyfrgell leol.

•        Help i leddfu straen, gwella iechyd
a hybu lles, megis aelodaeth
campfa.

Sylwer: Nid yw Asesiad Anghenion
Gofalwyr yn asesu eich gallu i ofalu 
am y person rydych chi’n gofalu
amdano. I ofyn am daflen ffeithiau 
sy’n egluro’r Asesiad Anghenion
Gofalwyr a’r hyn sy’n digwydd yn 
ystod Asesiad Anghenion Gofalwyr,
cysylltwch â’r Gwasanaeth
Gwybodaeth i Ofalwyr ar: 
Ffôn: 0300 0200 002.

Gallwch ofyn am Asesiad 
Anghenion Gofalwyr trwy gysylltu 
â Llesiant Delta ar: 
Ffôn: 0300 333 2222

Alzheimer’s Society Cymru Rhaglen o
Wybodaeth a Chefnogaeth i Ofalwyr (CrISP)
Ydych chi’n gofalu am rywun sydd
â dementia? Ymunwch â ein
sesiynau gwybodaeth a
chefnogaeth gyda gofalwyr eraill
ar draws Ceredigion, Sir Benfro, 
Sir Gaerfyrddin, Abertawe a
Gastell Nedd Port Talbot. 

Gall cael cefnogaeth gan bobl sy’n
deall yr heriau rydych chi’n eu
hwynebu wneud gwahaniaeth
enfawr. Mae ein sesiynau
gwybodaeth a chymorth ar gyfer
teulu, ffrindiau a gofalwyr pobl
sy'n byw gyda dementia. 

Efallai bod ffrind neu berthynas
wedi cael diagnosis diweddar neu

wedi bod â dementia ers cryn
amser. Mae’r rhaglen pedair-
wythnos yn cael ei redeg gan
Ymgynghorwyr Dementia medrus,
tosturiol a phrofiadol. Bydd y
rhaglen yn cael ei redeg dros
pedair wythnos, yn ymdrin â’r
pynciau canlynol:

•       Deall Dementia
•       Darparu Cefnogaeth a Gofal
•       Materion Cyfreithiol ac Ariannol
•       Ymdopi o Ddydd i Ddydd

Bydd y sesiynau yn cael eu
cyflwyno ar-lein gan ddefnyddio
Zoom, a gall cefnogaeth gael ei
ddarparu i’ch helpu i’w ddefnyddio.

I archebu lle, neu i gael
gwybodaeth am ddyddiadau 
yn y dyfodol, gallwch ffonio
Donna Jenkins ar 07753 303126
neu ebostio
Donna.Jenkins@alzheimers.org.uk



‘Gwella Bywydau i Ofalwyr’ – Strategaeth Gofalwyr
5-Mlynedd Newydd ar gyfer Gorllewin Cymru
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Mae gofalu yn rhan mor bwysig o fywyd ac, yn ystod y
pandemig COVID-19, mae rôl Gofalwyr di-dâl wedi
dod yn fwy amlwg.  Mae Gofalwyr yn dal teuluoedd
gyda’i gilydd, yn galluogi anwyliaid i gael y gorau o
fywyd, ac mae’r Gofalwyr eu hunain yn gwneud
cyfraniad enfawr i’r gymdeithas. 

I gydnabod y cyfraniad a wneir gan Ofalwyr, yn
ddiweddar, fe wnaeth Partneriaeth Gofal Gorllewin
Cymru lansio Strategaeth Gofalwyr 5-mlynedd
rhanbarthol – Gwella Bywydau i Ofalwyr. 

Datblygwyd y Strategaeth gan Grŵp Datblygu Gofalwyr
Gorllewin Cymru, sef grŵp amlasiantaethol sydd wedi
mynd ati i annog atborth gan Ofalwyr a sefydliadau sy’n
cefnogi Gofalwyr yng Ngorllewin Cymru. Mae’r
Strategaeth yn nodi pedwar maes blaenoriaeth allweddol:

Esbonnir y rhain yn fanylach mewn fideo byr gan Judith
Hardisty, Cadeirydd Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru
ac Is-gadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda:
Saesneg: https://vimeo.com/483663243
Cymraeg: https://vimeo.com/483665792 

Mae yna fideo i’w rannu gyda phlant a phobl 
ifanc hefyd: 
Saesneg: https://vimeo.com/483693337
Cymraeg: https://vimeo.com/483694899

Os am wybod mwy, cysylltwch â
CarersTeam.HDD@wales.nhs.uk
neu ewch i 
www.wwcp.org.uk
i lawrlwytho copi o’r Strategaeth, a fydd ar gael mewn
fformat Hawdd i’w Darllen hefyd.

Cymorth Gyda Budd-daliadau lles a
Thribiwnlysoedd Apêl
A ydych chi wedi cael cais am Fudd-dal Lles, megis Taliad Annibyniaeth Personol (PIP), Lwfans Cyflogaeth a
Chymorth (ESA) ayb., wedi’i wrthod a hoffech gymorth i apelio yn erbyn y penderfyniad? Os felly, mae
cymorth wrth law gyda’n Cynrychiolydd Tribiwnlys Apêl arbenigol, a all eich helpu i baratoi a chyflwyno
apêl ffurfiol, yn ogystal â darparu cynrychiolaeth lawn yn eich Gwrandawiad Tribiwnlys Apêl.

Os am wybod mwy, cysylltwch â CATCHUP ar: 01554 776850
neu e-bostiwch ni ar: catchup@ctcww.org.uk
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Betgh yw’r prosiect CONNECT?

Mae’r prosiect CONNECT yn darparu gwasanaeth teleofal a llinell

bywyd ar draws Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro a Cheredigion.

Ariannwyd y prosiect peilot gan Gronfa Trawsnewid Llywodraeth

Cymru, gan alluogi Bwrdd Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru –

sy’n dwyn ynghyd Cynghorau Sir Caerfyrddin, Ceredigion a Sir

Benfro, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a chynrychiolwyr y

trydydd sector a'r sector annibynnol – i weithio gyda'i gilydd i

helpu i lunio dyfodol gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol

ledled gorllewin Cymru.

Beth yw nod y prosiect?

Mae CONNECT hefyd yn cynnig pecynnau

cymorth Gofal trwy Gymorth Technoleg

hyblyg wedi’u teilwra tuag at anghenion

penodol unigolyn i’w helpu i fyw’n

annibynnol cyhyd ag y bo modd. 

Yn ogystal, rydym yn y broses o greu ap digidol newydd o’r enw

CONNECT 2U i helpu i leihau 

unigrwydd ac arwahanrwydd 

drwy ddefnyddio rhwydwaith 

cymunedol ar-lein ‘rhithwir’, gan 

sicrhau bod unigolion yn cadw mewn cysylltiad â theulu, 
ffrindiau a grwpiau cymunedol ar draws rhanbarth 

Gorllewin Cymru.

5 Cam i’r prosiect CONNECT

Cam 1: Cysylltu â Ni 
Yn gyntaf, byddai cleient yn cysylltu ag un o’n

hymgynghorwyr cyfeillgar drwy ffonio 0300 333 2222.

Gallai hyn fod yn drwy hunangyfeirio, drwy aelod o’r 

teulu neu drwy weithiwr gofal cymdeithasol neu weithiwr 

iechyd proffesiynol.

Cam 2: Asesiad Llesiant
Yna, byddem yn cynnal Asesiad Llesiant i weld pa lefel o

gefnogaeth sydd ei hangen ar y cleient i fyw'n dda a chael

gwybod beth yw blaenoriaethau’r cleient – h.y. siopa bwyd,

unigrwydd, rhyngweithio cymdeithasol, rheoli cyflwr iechyd.

Cam 3: Galwadau Llesiant Rhagweithiol
Mae’r asesiad hefyd yn pennu pa mor aml y gwneir

galwadau llesiant dilynol i gefnogi lles y cleient. Gallai

hyn fod yn wythnosol, yn fisol neu hyd yn oed ychydig 

o weithiau’r wythnos yn dibynnu ar anghenion penodol y cleient.

Cam 4: Gweithgareddau Llesiant
Byddem hefyd yn cefnogi gweithgareddau llesiant

ehangach, megis ail-ymgysylltu â’r gymuned leol (yn
rhithwir ar hyn o bryd, ond wyneb yn wyneb yn yr 

hirdymor). Gallai hyn gynnwys nodi a darparu cymorth i fynd i

grwpiau cymunedol sydd o ddiddordeb megis grwpiau garddio

neu ddawnsio ac ati neu drwy gysylltu unigolion o’r un anian

drwy'r ap CONNECT 2U.

Fel rhan o’r prosiect byddem yn darparu Tabled Ddigidol GDS ac

achos amddiffynnol. Gellir cynnwys llwybrydd gyda cherdyn sim 4G

os nad oes gennych gysylltiad rhyngrwyd gartref. Mae rhai o

nodweddion allweddol y dabled yn cynnwys; sgrin hawdd ei

defnyddio gyda theils mawr y gellir eu haddasu i fodloni gofynion

penodol. Mae ganddo amrywiaeth eang o apiau gan gynnwys

gemau, newyddion, ymarfer corff ac iechyd y gellir eu mwynhau

wrth eich hamdden. Gallwn hefyd ddarparu apiau i alwad fideo neu

ffrindiau a theulu Whatsapp. Gallwn helpu i sefydlu hyn a chadw

golwg ar fywyd y batri gan adael i chi wybod pan fydd yn isel.

Cam 5: Gwasanaeth Ymatebwr Cymunedol
Rydym hefyd yn darparu Gwasanaeth Ymatebwr

Cymunedol 24/7 mewn argyfwng. Rhoi cymorth ar gyfer

codymau nad ydynt wedi achosi anaf ac anghenion lles.

Mae hyn yn rhoi tawelwch meddwl i gleientiaid a'u teuluoedd gan

wybod bod cymorth ar gael bob amser os oes ei angen arnynt.

I gael rhagor o wybodaeth am y gwasanaeth CONNECT a’r taliadau sy’n berthnasol, cysylltwch â’n tîm cyfeillgar:

0300 333 2222   www.deltawellbeing.org.uk   @DeltaWellbeing

Yn falch o fod
yn gweithio mewn

partneriaeth â:
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Os ydych chi’n gofalu’n rheolaidd am berthynas, 
ffrind neu gymydog, na allai ymdopi heb eich help,
p’un a ydych chi’n gyflogedig neu’n ddi-dâl, yna
rydych chi’n Ofalwr!

Fel Gofalwr, mae’n bwysig eich bod yn gofalu am eich
iechyd eich hun hefyd.

Mae’r cwrs yn cynnwys:
• Gofalu am eich iechyd chi
• Cydbwyso’ch rôl gofalu
• Technegau ymlacio
• Rheoli diwrnodau sydd ddim cystal
• A llawer mwy

Mae hwn yn gwrs GIG AM DDIM ac mae’n rhedeg am
2½ awr. Mae ar gael i unrhyw un dros 18 oed sy’n
gofalu am rywun.

Mae’r cyrsiau rhithwir canlynol ar gael gan ddefnyddio
Microsoft Teams:
Dydd Llun 10 Mai 2021 10yb – 12.30yh
Dydd Mercher 16 Mehefin 2021 10yb -12.30yh

I ddarganfod mwy a chadw’ch lle, cysylltwch â’r
Rhaglen Addysg i Gleifion (EPP) ar:
Ffôn: 01554 899035
neu e-bost: epp.hdd@wales.nhs.uk

Mae Cael eich Clywed yn ganllaw
hunan-eirioli i Ofalwyr, sy’n eich
helpu i gyfleu eich anghenion i
weithwyr proffesiynol, gwybod eich
hawliau a gofalu am eich lles chi.

Gall gofalu roi boddhad mawr,
ond gall eich gwneud yn ynysig
iawn hefyd. Efallai nad ydych
chi’n gwybod pa gymorth i
ofyn amdano, sut i ofyn
amdano, neu yn wir i bwy
mae gofyn amdano.

Gall Cael eich Clywed: Canllaw hunan-eirioli i Ofalwyr eich 
helpu i leisio’ch barn pan fyddwch chi’n gofalu am rywun. 
Mae hunan-eiriolaeth yn ymwneud â gallu lleisio eich 
anghenion chi’ch hun, yn ogystal â siarad dros y person 
rydych chi’n gofalu amdano.

I lawrlwytho copi, ewch i: https://www.carersuk.org/
wales/help-and-advice/self-advocacy-toolkit-wales’ 
neu cysylltwch â’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr ar: 
Ffôn: 0300 0200 002 neu e-bostiwch: info@ctcww.org.uk

Os am wybodaeth bellach am Hawliau Gofalwyr a’r Gyfraith, 
gallwch wylio cyfres o fideos byr gan 
yr Athro Luke Clements trwy ymweld â:
www.ctcww.org.uk/events

Cael eich Clywed:
Canllaw hunan-eirioli i
Ofalwyr yng Nghymru



“Rydym eisiau helpu Gofalwyr trwy
ddarparu sesiwn cyngor cychwynnol
am ddim, heb orfod poeni am ffioedd
anhysbys a chostus. Os byddwch yn
penderfynu ein cyfarwyddo, fe fyddwn
yn gweithio am ffi sefydlog.”
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Cyngor Cyfreithiol 
Am Ddim i Ofalwyr
Mae Cyfreithwyr New Law yn falch i fod yn gweithio
mewn partneriaeth gydag Ymddiriedolaeth
Gofalwyr Croesffyrdd Gorllewin Cymru. Gallwn
gynnig ymgynghoriad a sesiwn gyngor di-dâl a
chyfrinachol i Ofalwyr yn Sir Gaerfyrddin. 

Mae New Law yn cydnabod fod llawer o Ofalwyr, yn
aml, yn wynebu pentwr enfawr o wybodaeth gan
Weithwyr Cymdeithasol, Meddygon Teulu a
gweithwyr proffesiynol eraill am atwrneiaeth,
dirprwyaeth a materion cyfreithiol eraill.

Gallwn gynnig cyngor ar:
• Ewyllysiau (gan gynnwys ewyllysiau statudol

i bobl heb alluedd)
• Ymddiriedolaethau i bobl fregus
• Cyllid ar gyfer Gofal
• Galluedd
• Atwrneiaeth Arhosol
• Cynllunio Ystadau / Trethi
• Diogelu Asedau
• Y Llys Gwarchod a Dirprwyaeth
• Gweinyddu Ystadau

Os am drefnu apwyntiad ffôn neu gael gwybodaeth
bellach, yna cysylltwch â’r Gwasanaeth Gwybodaeth
i Ofalwyr, os gwelwch yn dda:
Ffôn: 0300 0200 002
neu e-bost: info@ctcww.org.uk

Os am wybodaeth bellach am Hawliau Gofalwyr a’r
Gyfraith, gallwch wylio cyfres o fideos byr gan yr
Athro Luke Clements trwy ymweld â:
www.ctcww.org.uk

CATCHUP
Mae Gwasanaeth Budd-
daliadau Lles CATCHUP yn
dîm o ymgynghorwyr budd-
daliadau lles arbenigol, sydd
ar gael i helpu gyda’r canlynol:

• Ymholiadau am fudd-daliadau
• Cyngor ar fudd-daliadau a hawliau iddynt
• Gwiriadau budd-daliadau lles
• Llenwi ffurflenni; gan gynnwys PIP,

Lwfans Gweini, Lwfans Gofalwr, ESA, ayb.
• Adolygiadau, ailystyriaethau a

chynrychiolaeth mewn Tribiwnlysoedd Apêl
• Gwybodaeth a chyfeirio ar gyfer cyngor

arbenigol ar ddyledion a materion ariannol

Sylwer y gallwch drefnu apwyntiad ffôn ar gyfer
unrhyw un o’r uchod.

Cysylltwch â CATCHUP ar: Ffôn: 01554 776850
neu e-bostiwch ni ar: CATCHUP@ctcww.org.uk

Mae CATCHUP yn falch o fod yn rhan o
Ymddiriedolaeth Gofalwyr Croesffyrdd 
Gorllewin Cymru

Rhif Elusen Gofrestredig. 1121666



Mae Llywodraeth Cymru angen gwybod pa mor dda y
mae gweithrediad Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a
Llesiant (Cymru) 14 yn mynd yn ei blaen. Pwrpas y Ddeddf
yw darparu cefnogaeth i bobl sydd ei hangen mewn
ffyrdd sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn ac yn ddefnyddiol.

Un maes diddordeb penodol yw cyd-gynhyrchu.

Yn 2021 hoffai tîm bach o ymchwilwyr siarad â phobl 
a gefnogir gan wasanaethau am eu profiadau o gyd-
gynhyrchu.

Mae ‘cyd-gynhyrchu’ yn air nad ydym yn ei ddefnyddio
bob dydd – golyga hyn pobl a gefnogir gan
wasanaethau a’r bobl mewn sefydliadau sy’n darparu’r
gefnogaeth i weithio gyda’i gilydd yn gyfartal yn
unrhyw un o’r pethau a ganlyn:
• Datblygu cynlluniau gofal a chymorth unigol

neu gynlluniau diogelu
• Dylunio a datblygu gwasanaethau
• Cymryd rhan mewn rhedeg gwasanaethau
• Gwerthuso gwasanaethau
• Datblygu polisïau a strategaethau

Mawr hoffem siarad â chi os oes gennych brofiad o
unrhyw un o’r uchod.

Rydym yn gweithio gydag ystod o wahanol
sefydliadau i gynllunio a rhedeg cyfres o gyfarfodydd
dwy awr o hyd ar Zoom, pob un ohonynt â ffocws
penodol. Rydym yn trefnu i redeg gweithdy gyda
Gofalwyr ar 12 Mai: 10.00 – 12.00.

Os hoffech ymuno gyda ni, e-bostiwch Nick Andrews: 
n.d.andrews@swansea.ac.uk
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Croeso i astudiaeth ymchwil EFFAITH
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Ymholiadau am 
Fudd-daliadau
• I hawlio Budd-daliadau –

AR-LEIN neu 0800 055 6688 
• Budd-daliadau Sylfaenol 

a Chymeradwyo 0800 169 0310 
• Canolfan Gwasanaethau

Credyd Cynhwysol 0800 328 9344 
• Credyd Cynhwysol DWP

0800 328 5644
• Credyd Cynhwysol – llinell

gymorth CAB Cymru
08000 241 220

• Cronfa Gymdeithasol
0800 169 0140 

• Lwfans Mamolaeth
0800 055 6688 

• Llinell Gymorth y Gwasanaeth
Profedigaeth
0800 731 0469 

• Lwfans Gofalwr
0800 731 0297 

• Lwfans Byw i’r Anabl
0800 121 4600 

• Lwfans Gweini
0800 731 0122 

• Riportio Twyll Budd-daliadau
0800 854   440 

• Credydau Treth
0345 300 3900 

• Budd-dal Plant
0300 200 3100 

• Gwasanaeth Pensiwn
0800 731 0469 

• Llinell Hawlio Credyd Pensiwn
0800 99 1234

• Cychwyn Iach
0345 607 6823 

• Ymholiadau Yswiriant Gwladol
0300 200 3500

• Llinell Gymorth Cerdyn
Swyddfa’r Post
0345 722 3344 

• Y Dreth Gyngor / Budd-dal Tai
01267 234567 

• PIP – Hawliadau Newydd:
0800 917 2222 

• Ymholiadau Cyffredinol
0800 121 4433

Cerdd gan Amy Tynan 
sy’n ofalwr i’w mam
Gadewch i ni leihau’r Stigma gyda’n gilydd,
Rwy’n addo y bydd cleifion yn ei gofio am byth. 
Gall ddigwydd i unrhyw un,
Ie, unrhyw un, DY fam efallai 
neu hyd yn oed dy Fab. 

Rwyt ti’n gwisgo’r lifrai,
Ond paid â newid, da ti.
Ti yw ti o hyd. Yr un sy’n gwenu ar dy blentyn, yn cadw llygad ar dy Fam ac yn cael hwyl. 

Plîs Nyrs, dywed wrthyf dy enw. 
Rwyt ti’n gwybod fy enw i. 
Siarad â fi, 
Helpa fi i deimlo’n iawn.

Rwy’n gwybod dy fod ti’n brysur, ond dyro wên i fi, dyna i gyd.
Mae’r un peth bach yna i ti, 
yr wyt ti wedi hen anghofio amdano, 
Yn meddwl y byd i Fi. 

A ofynnaf i am baned o de?
Neu ai’r ateb fydd “Dim nawr, does gen i ddim amser”.

Mae hi’n edrych yn frawychus,
A ddylwn i fod ofn?
Mae hi i weld yn neis,
Fe wnaeth ddal fy llygad 
Mae’n drueni mawr
Nad ydw i’n gwybod ei henw.

Beth wyt ti’n ei weld pan rwyt ti’n edrych arnaf i? 
Pan fyddi di’n diffodd y golau ac yn dweud “nos da”. 
Yn anghofio’r dydd, a mynd adref i fwynhau.

Rwy’n dal i fod ar fy mhen fy hun nawr dy fod ti gartref.
Gallai dy wên di wedi bod yn help mawr i fi.

Swydd yw hi i ti, ond dyma fy mywyd i. 
Hoffwn pe byddet ti’n gallu gweld y Fi go iawn, 
Nid y masg sydd wedi cymryd blynyddoedd i’w amgyffred.

Edrych arnaf i, cod dy law, ysgwyd dy ben neu gwena
Neu gwna nhw i gyd ar yr un pryd hyd yn oed. 

Felly, plîs Nyrs, pan fyddi di’n pasio’r tro nesaf, 
Meddwl faint fydd dy argraffiadau di’n para.

by Amy Tynon

Os gwnaethoch chi fwynhau cerdd Amy gallwch wylio ei fideo ar YouTube:
https://youtu.be/-vhkGbotTNg
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Mae’r Gwasanaeth Gofalwyr sy’n Blant a Phobl Ifanc wedi
bod yn eithriadol o brysur dros y misoedd diwethaf, er
gwaethaf y pandemig. Ers i’r cyfyngiadau ddechrau,
rydym wedi llwyddo’n gyson i ddod o hyd i’r ffyrdd
newydd gorau o addasu ein prosiectau, i ddiwallu
anghenion y Gofalwyr iau yr ydym yn eu cefnogi.

Mae’r prosiect Blynyddoedd Addysg Gofalwyr (CEY) yn
cefnogi plant rhwng 5-18 oed yn Sir Gaerfyrddin sydd â
rôl gofalu, ac mae’r prosiect Gofalwyr sy’n Oedolion Ifanc
(YAC) yn cefnogi’r rhai rhwng 16-25 oed, sy’n gofalu am
anwylyn (e.e. rhiant, brawd neu chwaer, partner, plentyn).
Mae’r ddau brosiect yn cynnig cefnogaeth un i un, a
sesiynau grŵp, i ddarparu pecyn cymorth cyfannol i fynd
i’r afael â’u lles corfforol ac emosiynol, fel eu bod yn gallu
cydbwyso eu rolau gofalu yn well.

Rydym hefyd yn darparu ystod o gyfleoedd i gymdeithasu, gan
gynnwys clybiau ieuenctid a gweithdai, i roi seibiant o ofalu
i’r bobl ifanc rydyn ni’n eu cefnogi, cyfle i ymlacio a chael
hwyl a gwneud ffrindiau newydd gyda chyfoedion mewn
sefyllfaoedd tebyg. Dyma giplun o un o’r gweithgareddau
a gynhaliwyd gennym ar-lein yn ddiweddar.

Rydym yn parhau i weithio’n agos gydag ystod o
sefydliadau allanol, i ddarparu’r holl ofal a chymorth
arbenigol sydd eu hangen ar Ofalwyr ifanc, a gweithio
mewn partneriaeth â nhw i ddarparu ystod o weithdai.
Mae’r rhain yn cael eu cynnal trwy Zoom ar hyn o bryd, ac
maen nhw’n ffyrdd hwyliog i ddysgu sgiliau newydd,
megis magu hyder, lleddfu straen a gorbryder, hyrwyddo
hunanofal, celf a chrefft a phynciau creadigol eraill.

Mae’r prosiect Ymgysylltu Addysg wedi parhau i ddarparu
gweminarau rhithwir, i godi ymwybyddiaeth ymhlith staff
ysgolion a cholegau. Mae hyn wedi bod yn llwyddiannus
iawn, gyda Gofalwyr ifanc a oedd yn anhysbys o’r blaen,
yn cael eu hatgyfeirio at ein gwasanaeth, a chafwyd
llawer o atborth positif gan y 130 aelod o staff sydd wedi
elwa o’r hyfforddiant hwn. Mae llawer o Ofalwyr ifanc
wedi wynebu’r dasg heriol o addysgu yn y cartref, yn
ychwanegol at eu cyfrifoldebau gofalu, felly rydym yn 

@cey_yac (Gwasanaeth Gofalwyr sy’n Blant a
Phobl Ifanc Ymddiriedolaeth Gofalwyr Sir Gâr)

@cey_yac (Gofalwyr Ifanc Ymddiriedolaeth
Gofalwyr Sir Gâr)

CarmsCarers1

Prosiect Gofalwyr sy’n Blant a Phobl Ifanc

parhau i gadw mewn cysylltiad agos ag ysgolion, i sicrhau
bod cymorth ar gael ar gyfer anghenion Gofalwyr ifanc.

Nid yw’r prosiect Mentoriaid Cymheiriaid a Gwirfoddolwyr
wedi gallu cynnig cyfleoedd gwirfoddoli, oherwydd y
cyfyngiadau COVID sydd ar waith. Mae hyn yn anffodus iawn,
ac ni ellid bod wedi rhagweld hyn, ond rydym yn gobeithio,
wrth i’r mesurau cadw pellter cymdeithasol gael eu codi,
y bydd yr agwedd hon ar y prosiect yn ailddechrau. Mae’r
prosiect Mentoriaid Cymheiriaid wedi parhau ar-lein, gyda
chyfarfodydd a hyfforddiant rhithwir, a postiadau’n cael eu
paratoi ar gyfer yr arfer misol o gymryd y cyfryngau
cymdeithasol drosodd ar gyfer eu YACazine. Hyd yn hyn,
mae’r postiadau hyn wedi ymddangos ar dros 60,000 o
ffrydiau newyddion cyfryngau cymdeithasol pobl, sy’n
ffordd wych o gysylltu â’r gymuned ehangach a chodi
ymwybyddiaeth o’r materion sy’n wynebu Gofalwyr iau.

Gan fod ein prosiect CEY yn cael ei ariannu gan Plant
mewn Angen y BBC, bu’r staff yn cyfranogi gyda’r bobl
ifanc, i helpu i godi arian ar gyfer eu hapêl flynyddol, a bu
hyn yn llwyddiant ysgubol ac yn llawer o hwyl, fel y
gwelwch yn y llun isod!
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Clybiau Plant a Phobl Ifanc
Ar gyfer plant a phobl ifanc ag anghenion cymhleth, 
anableddau dysgu ac awtistiaeth
Fel y gwyddoch, oherwydd y cyfyngiadau a osodwyd gan
Lywodraeth Cymru ers mis Mawrth 2020, nid ydym wedi
gallu rhedeg y Clybiau fel y gwnaethom o’r blaen.  Fodd
bynnag, roeddem yn gallu darparu rhywfaint o
ddarpariaeth yn ystod Haf 2020, gan redeg Clybiau dros
bedair wythnos mewn pedwar lleoliad gwahanol.  Er mwyn
cydymffurfio â’r cyfyngiadau, roedd yn rhaid lleihau nifer y
plant ym mhob sesiwn ond, er mwyn cynyddu nifer y plant
/ pobl ifanc a oedd yn cael cynnig lle, fe wnaethom gwtogi
ar hyd y sesiynau o ddiwrnod llawn i hanner diwrnod.
Sylweddolwn nad oedd hyn yn gweddu i anghenion pawb,
ond roeddem yn teimlo mai dyma’r ffordd decaf i letya a
chefnogi cymaint o deuluoedd â phosib, yn ystod cyfnod
mwyaf heriol ein bywydau hyd yma, o bosib!

Mae’r cyfyngiadau hyn wedi parhau i’n rhwystro rhag
gallu rhedeg unrhyw Glybiau, ond gallwch fod yn sicr ein
bod wedi ceisio dod o hyd i ffyrdd o gwmpas y
cyfyngiadau hyn, ond fel y gwyddoch, ers mis Medi
llynedd, mae’r cyfyngiadau wedi’u cryfhau ac mae’r
rhwystrau yr ydym wedi’u hwynebu wedi cynyddu.  

Wrth symud ymlaen, rydym yn parhau i geisio cynllunio, i
weithio gyda’r ysgolion a nodwyd gan yr Awdurdod Lleol yn
ein contract, a lleoliadau eraill yr ydym wedi bod yn ffodus i
allu cael mynediad atynt yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf. 

Rydyn ni’n gwrando’n wythnosol ar y diweddariadau
diweddaraf ac yn cynllunio yn unol â hynny.  Rydyn ni’n
gobeithio y byddwn yn gallu ailddechrau’r Clybiau yn
ystod 2021, er efallai na fyddan nhw fel yr oeddent yn
ystod 2019, ond fe fyddant yn dychwelyd ac rydyn ni’n
gwybod bod ein holl staff, sydd wedi gweithio ym mhob
un o’r Clybiau, yn edrych ymlaen at weld y plant a’r bobl
ifanc unwaith eto a chael hwyl! 

Caiff ein Clybiau Plant a Phobl Ifanc, ar gyfer plant a phobl
ifanc ag anghenion cymhleth, anableddau dysgu ac
awtistiaeth, eu comisiynu gan Dîm Anableddau Plant Cyngor
Sir Gâr, a’u hariannu’n rhannol trwy gronfeydd elusennol
Ymddiriedolaeth Gofalwyr Croesffyrdd Gorllewin Cymru.  

Eu nod yw rhoi cyfleoedd chwarae hwyliog a chefnogol i
blant, tra hefyd yn rhoi amser iddyn nhw eu hunain i’w
Gofalwyr, gan gynnwys brodyr a chwiorydd.

Gweler y ddolen i lythyr gan Lywodraeth 
Cymru ynghylch Clybiau a Gofal Plant
https://www.clybiauplantcymru.org/news

Cadwch olwg am yr wybodaeth ddiweddaraf 
am y Clybiau yn 2021 / 2022.

https://www.clybiauplantcymru.org/news-


Os oes gennych unrhyw eitemau newyddion, gwybodaeth
am grwpiau Gofalwyr neu wasanaethau cymorth yr hoffech eu
cynnwys yn y rhifyn nesaf o Newyddion Gofalwyr, neu os ydych yn
Ofalwr a hoffech rannu eich storiâu, cerddi ayb., gyda ni,
yna anfonwch e-bost at info@ctcww.org.uk

“Peidiwch â gadael i ddoe gymryd gormod o heddiw”
Will Rogers, Actor

Darparu cymorth ymarferol i  Ofalwyr trwy ofal amgen
a gwasanaethau dydd

01267 220046

Cymorth unigol a chymorth cyfoedion i Ofalwyr sy’n
Oedolion Ifanc rhwng 16-25 oed

0300 0200 002

Cymorth unigol, grŵp a chymorth cyfoedion
i Ofalwyr Ifanc rhwng 5-18 oed

0300 0200 002

Gwasanaeth Gwybodaeth, Cyngor
ac Allgymorth i Ofalwyr 

0300 0200 002

Cyfarfodydd rheolaeth i Ofalwyr, i drafod 
materion perthynol i Ofalwyr

01267 241785

Gwybodaeth, Cyngor a chymorth i bobl ag anableddau
dysgu a’u rhiant a gofalwyr

07532 405979

Gwybodaeth a chymorth i bobl sy’n cael diagnosis
o ddementia a’u teuluoedd

0333 150 3456 

Gwybodaeth a chymorth i bobl a effeithiwyd
gan Strôc a’u Gofalwyr 

07799 436050

Gwybodaeth, cyngor a chymorth i bobl ag anabledd
dysgu a’u rhiant-ofalwyr

01554 776850

Cymorth i Ofalwyr Iechyd Meddwl, gan gynnwys
grwpiau Gofalwyr rheolaidd

01267 223365

Cymorth gyda chludiant a
clybiau cymdeithasol

01269 843819

I bobl hŷn 50+, gan gynnwys cynllun tasgmon
a budd-daliadau lles 

01554 784080

Gwasanaeth Eiriolaeth Gofalwyr –
Cefnogaeth i leisio’ch barn

01267 231122

Gwybodaeth a chymorth i bobl
sy’n dioddef o salwch meddwl

01267 245572

Gwybodaeth a chymorth i bobl
â chanser a’u Gofalwyr

01267 227904

Gwybodaeth a chymorth gyda chymhorthion
ac addasiadau 

01554 744300

Gall Gofalwyr sy’n darparu, neu’n bwriadu darparu,
gofal am rywun ofyn i’r adran gofal cymdeithasol am 

Asesiad Anghenion Gofalwyr
0300 333 2222

Cymorth i Ofalwyr Ifanc dan 18 oed
01554 742630
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