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   Newyddion Gofalwyr Sir Gâr2

Yn y  
Rhifyn Hwn:

Neges gan y Gwasanaeth 
Gwybodaeth i Ofalwyr 
Croeso i’r rhifyn diweddaraf o Newyddion 
Gofalwyr Sir Gâr! 
Mae’r cylchgrawn wedi’i anelu’n benodol at ofalwyr, ac mae’n llawn 
gwybodaeth ddefnyddiol a chynghorion i’ch helpu gyda’ch rôl gofalu, 
yn ogystal â’r diweddaraf ar faterion gofalwyr pwysig.   

Gobeithiwn hefyd y bydd yn helpu i’ch tywys i gyfeiriad rhai o’r 
sefydliadau a all gynnig cymorth ychwanegol i chi, os bydd ei angen 
arnoch.   

Amdanom ni...  
Mae’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr yn cynnig gwybodaeth, 
cyngor a chymorth, di-dâl a chyfrinachol, i ofalwyr ledled Sir 
Gaerfyrddin.  

Rydym yn paratoi a dosbarthu gwybodaeth, gan gynnwys ystod o 
daflenni ffeithiau ar sut a ble gall gofalwyr gael cymorth iddyn nhw eu 
hunain, a’r bobl maent yn gofalu amdanynt.  

Mae’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr yn rhan o Ymddiriedolaeth 
Gofalwyr Sir Gâr, a gellir dod o hyd i wybodaeth bellach ar ein gwefan ar:  

 www.carmarthenshirecarers.org.uk  

 Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr, Uned 3, Y Palms, 96 
Heol y Frenhines Fictoria, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 2TH 

 0300 0200 002 

 info@carmarthenshirecarers.org.uk 

   CarmsCarers     CarmsCarers

Os am dderbyn Pecyn Gwybodaeth i Ofalwyr, cysylltwch â’r 
Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr ar 0300 0200 002 neu  
e-bostiwch ni ar: info@carmarthenshirecarers.org.uk.

Ymwadiad 

Cymerwyd pob gofal wrth baratoi’r cylchlythyr hwn, ac ni 
fedrwn gymryd cyfrifoldeb am unrhyw gamau sy’n deillio o’r 
tudalennau yma.  

Os byddai’n well gennych dderbyn copi electronig o’r 
cylchlythyr, yna rhowch wybod i ni, trwy e-bostio 
info@carmarthenshirecarers.org.uk neu ffonio  
0300 0200 002. 
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Gall Gweithwyr Allgymorth ymweld â chi yn eich cartref, yn ein 
swyddfeydd neu yn rhywle yn eich cymuned leol, i helpu sicrhau bod 
popeth yn ei le i’ch cefnogi yn eich rôl gofalu.  Gallwn nodi 
gwasanaethau cymorth arbenigol, neu sefydliadau y gallwn eich 
cyfeirio neu’ch atgyfeirio atynt, a darparu cefnogaeth ymarferol ac 

emosiynol gyda materion megis: 

• Cymorth i gael mynediad at ofal cymdeithasol i chi neu’r person 
rydych yn gofalu amdano   

• Mynediad at gyrsiau hyfforddi byr  
• Cynghori ar, ac ymgeisio am Grantiau Gofalwyr neu gronfeydd 

lles, a allai helpu i ariannu seibiant byr neu ofal amgen, ayb.  
• Cymorth ymarferol a chefnogaeth emosiynol, i’ch helpu i gael 

mynediad at wasanaethau perthnasol a chyngor ar sut i lywio 
systemau iechyd a gofal cymdeithasol  

• Darparu gwybodaeth arbenigol ar amrywiol gyflyrau iechyd  
• Mynediad at gyngor cyfreithiol di-dâl neu faterion yn ymwneud â’ch rôl gofalu, gan gynnwys ‘Talu am Ofal’, 

Atwrneiaeth Arhosol, Diogelu Asedau, Ewyllysiau ac Ymddiriedolaethau, ayb.   
• Gwybodaeth am hawliau gofalwyr  
• Gwybodaeth a mynediad at gyfleoedd cefnogi cymheiriaid

Newyddion Gofalwyr Sir Gâr 3

Gwasanaeth Allgymorth

Gall ein tîm o Weithwyr Allgymorth Gofalwyr gynnig cymorth unigol i chi,  
y gofalwr, i uchafu eich ansawdd bywyd a’ch lles, a pharhau i fod yn effeithiol  

yn eich rôl fel gofalwr am gyhyd ag y bo hynny’n iawn i chi. 

Os am drefnu apwyntiad gyda 
Gweithiwr Allgymorth Gofalwyr, 
ffoniwch y Gwasanaeth Gwybodaeth i 
Ofalwyr ar:  0300 0200 002 neu  
e-bostiwch info@carmarthenshire 
carers.org.uk os gwelwch yn dda.   

Rhowch wybod i ni os byddai’n well 
gennych gael copi electronig o’n 
cylchlythyr drwy e-bostio 
info@carmarthenshirecarers.org.uk 
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Mae llyfrgell fideos Cymryd Gofal i ofalwyr ar-lein ac yn barod i’w defnyddio.  Gallwch wylio 
gofalwyr a gweithwyr proffesiynol yn rhannu eu meddyliau a’u profiadau o ofalu.  Maent yn sôn am 
effaith gofalu, sut i lywio’r siwrnai gofalu a sut i gadw synnwyr o bwy ydych chi.  

Mae’r llyfrgell yn cynnwys dros 400 o fideos byr, ar amrywiaeth eang o bynciau, gan gynnwys 
gwybodaeth am Asesiadau Anghenion Gofalwyr, cyngor ar sut i reoli eich  perthnasau, ac maent 
hyd yn oed yn dweud beth allwch chi ddisgwyl mewn sesiwn adweitheg.  

Mae’n hawdd defnyddio’r llyfrgell ar unrhyw ddyfais, gallwch bori drwy dros 50 rhestr chwarae o 
fideos o ofalwyr sydd, yn ôl pob tebyg, yn gwybod sut rydych yn teimlo.  Mae siwrnai pawb yn 
wahanol, ond mae llawer o brofiadau’n gyffredin i bawb.  

• Bod yn ofalwr - Gofalwyr a gweithwyr proffesiynol yn rhannu eu profiadau o sut mae 
gofalu’n effeithio ar fywyd gofalwr  

• Gofalu amdanoch chi’ch hun - Pwysigrwydd gofalu amdanoch chi’ch hun a sut i wneud 
hynny  

• Gallwch wneud - Grymuso gofalwyr i wneud y gorau o’r cymorth sydd ar gael  
• Cymorth a chefnogaeth - Gwybodaeth am gymorth ariannol ffurfiol ac ymarferol  
• Eich teimladau - Archwilio effaith emosiynol gofalu 
• Amser i fi - Pwysigrwydd cadw cydbwysedd mewn bywyd a ffyrdd i gadw synnwyr o bwy 

ydych chi  

Diolch i gyllid cychwynnol gan y Gronfa Loteri Fawr, mae Marie Curie wedi datblygu’r llyfrgell hon, i 
roi i bob gofalwr, nid yn unig gofalwyr pobl â salwch terfynol, y cyfle i glywed profiadau pobl arall, ar 
amser ac mewn lle sy’n addas iddyn nhw.  Cymerwch olwg a rhowch i ni eich barn.   

Bydd cynnwys y llyfrgell yn parhau i newid a thyfu, os wyddoch chi am fideos y gellid eu cynnwys, 
yna cysylltwch os gwelwch yn dda.  

Os am wybod mwy, cysylltwch â:  
Julie.skelton@mariecurie.org.uk    |   www.takingcare.org.uk 

Cymryd Gofal o Ofalwyr 
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Cynorthwyo  
pobl i fyw’n annibynnol 

Rydym yn gweithio'n galed i fod yn Ganolfan 
Ragoriaeth ar gyfer Gofal trwy Gymorth Technoleg, 
drwy helpu pobl ledled Cymru i fyw'n annibynnol yn 
eu cartrefi am gyfnod hwy.  Cawsom ein sefydlu ym 
mis Mehefin 2018 fel cwmni masnach Awdurdod 
Lleol, dan berchenogaeth lwyr Cyngor Sir Gâr ac 
roedd hyn yn cynnwys trosglwyddo gwasanaeth 
Llinell Gofal y Cyngor, a oedd wedi bod ar waith ers 
dros 30 mlynedd, i'r cwmni. 

Yn Llesiant Delta, rydym yn canolbwyntio'n bennaf 
ar sicrhau eich bod yn cael y cyngor gorau posibl 
ynghylch sut y gall y dechnoleg ddiweddaraf eich 
cynorthwyo i fyw’n fwy annibynnol - boed yn eich 
cartref eich hun neu'r tu hwnt i'r cartref.  Drwy 
sicrhau'n gyson ein bod yn cynnig y dechnoleg 
ddiweddaraf, a thrwy weithio'n agos gyda'n 

partneriaid a'n grwpiau cymorth, gallwn sicrhau bod 
gennym ystod eang o gyfarpar sy'n addas i'ch 
anghenion unigol amrywiol.  Rydym yn ymfalchïo 
bod ein cwsmeriaid wrth wraidd popeth a wnawn, 
ac rydym yn sicrhau bod ein hymgynghorwyr 
llesiant ymhlith y goreuon sydd wedi cael 
hyfforddiant yn y diwydiant. 

Yn ogystal â rhoi cyngor ynghylch dyfeisiau Gofal 
trwy Gymorth Technoleg, rydym hefyd yn darparu 
un pwynt mynediad i wasanaethau gwybodaeth, 
cyngor a chymorth Cyngor Sir Gâr sy'n ymwneud â 
Gofal Cymdeithasol ac Iechyd, a gwasanaeth llawn y 
tu allan i'r oriau arferol yr awdurdod sy'n ymdrin â 
materion megis atgyweiriadau tai, priffyrdd a gwaith 
cymdeithasol pan fod yr awdurdod ar gau.  

Ein nod yn Llesiant Delta yw gwella eich annibyniaeth drwy ddarparu cymorth neu 
gefnogaeth pryd bynnag y bydd arnoch eu hangen 24/7, 365 diwrnod y flwyddyn. 

Cysylltwch â ni i weld sut y gallwn ni eich helpu chi a'ch anwyliaid i fyw mor annibynnol â phosibl ar  
0300 333 2222 neu ewch i www.llesiantdelta.org.uk neu dilynwch ni ar Twitter @DeltaWellbeing
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Croeso i 
Ofalwyr a 

Phobl sy’n byw 
â Dementia 

Clwb DYDD SADWRN 

01267 
220046

carmarthencrossroads@
carmarthenshirecarers.

org.uk

Cysylltwch â ni am 
fwy o wybodaeth:Pob dydd Sadwrn 

@Canolfan Dydd 
Cwmamman 

Efallai gellir 
trefnu  

cludiant
Darperir 
cinio am 

gost

Ydych chi’n teimlo’n unig ac yn ynysig? 

Dewch i gwrdd â phobl eraill yn eich ardal mewn 
amgylchedd cynnes a chroesawgar. Gallwch chi 
gymryd rhan mewn ystod o weithgareddau neu 
ddod draw sgwrs a phaned - eich dewis chi yw’r 
dewis!

6    Newyddion Gofalwyr Sir Gâr

Os ydych chi wedi cael eich gweld, neu’n aros i gael eich gweld, gan y gwasanaeth awdioleg yn 
Hywel Dda, a’ch bod yn hapus i gwblhau arolwg ar-lein, yna gwelwch y ddolen, os gwelwch yn dda:  

https://tas.survey-me.com/take-a-survey/ik41r

Mae Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda (CICHDd) yn 
cynrychioli, yn annibynnol a heb duedd, buddiannau’r 
claf a’r cyhoedd o ran y ffordd mae gwasanaethau’r GIG 
yn cael eu cynllunio a’u darparu ledled siroedd Sir 
Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

Mae CICHDd yn cynnal arolwg ar awdioleg 

Mae awdioleg yn wasanaeth sydd ar gael o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, lle mae’n 
ymddangos bod amserau aros am asesiadau, ail-brofion a ffitiadau cymorth clyw yn achos pryder.  

Mae angen i ni weld sut brofiad mae pobl yn ei gael wrth ddefnyddio gwasanaethau awdioleg yn 
Hywel Dda, fel y gallwn ddeall pa feysydd awdioleg sy’n gweithio’n dda ac sy’n ymateb i anghenion 
pobl, yn ogystal â nodi pethau nad sy’n gweithio cystal, ac sy’n cael effaith negyddol ar gleifion a’u 
teuluoedd. 
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Mae Gofal a Thrwsio Sir Gaerfyrddin wedi derbyn 
cyllid uniongyrchol wrth Lywodraeth Cymru i 
ddarparu gwasanaeth i gefnogi pobl hŷn trwy'r 
camau sy'n gysylltiedig â symud cartref. 

Yn aml, mae anghenion tai pobl yn newid wrth 
iddynt heneiddio, sydd weithiau’n arwain at yr 
angen i addasu'r cartref, lleihau maint neu symud i 
lety sy'n fwy addas i anghenion diweddarach bywyd. 

Emma Harris-Jones yw ein Cydlynydd Cymorth i 
Symud.  Mae Emma yn gweithio'n agos gydag Adran 
Cymunedau'r awdurdodau lleol, ac yn cysylltu â 
sefydliadau trydydd sector, i ddod o hyd i bobl sydd 
angen cymorth i symud.  Mae'r gefnogaeth a gynigir 
yn gallu cynnwys darparu gwybodaeth am opsiynau 
tai, gwerthwyr tai, cyfreithwyr, cwmnïau symud a 
chefnogaeth ymarferol ac emosiynol hefyd, i ddelio 
â'r symud ei hun. 

Yn ogystal, ar ôl symud, gall y cynllun Cymorth i 
Symud gynorthwyo pobl i ymgartrefu yn eu 
cymuned newydd.  Gwneir hyn trwy gyfeirio at 
wasanaethau lleol, gan gynnwys CUSP, 

Ymddiriedolaeth Gofalwyr, Age Cymru, Catchup a 
sefydliadau trydydd sector eraill. 

Ydych chi wedi ystyried symud?  Gall symud i gartref 
haws ei gadw a mwy addas i’ch anghenion wneud 
gwahaniaeth mawr i chi.  

A fydd eich cartref yn sialens i chi wrth i chi heneiddio?

Cynllun cymorth i 
symud cartref

Cysylltwch ag Emma i gael mwy o 
wybodaeth ar:  

01554 744 300 

Gofal a Thrwsio Sir Gaerfyrddin 
Eastgate, Llanelli SA15 3YF 

E-bost: 
office@careandrepaircarms.org.uk   
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Yr Wythnos Gofalwyr hon, 
rydym yn dod at ein gilydd 
ledled y DU, i dynnu sylw at 

bwysigrwydd gofalu ac i 
gysylltu gofalwyr yn eu 

cymunedau.

WYTHNOS GOFALWYR 
10FED – 16EG O FEHEFIN 2019   
‘Cysylltu Gofalwyr’

8.8 miliwn

6.3 miliwn 
(amcangyfrifwyd yng nghyfrifiad 2011)

   Newyddion Gofalwyr Sir Gâr8

Mae yna bosibilrwydd bod 8.8 miliwn o oedolion 
sy’n ofalwyr yn y DU, i fyny o’r 6.3 miliwn a 
amcangyfrifwyd yng nghyfrifiad 2011 - cynnydd 
enfawr o draean ac, os yw’r ffigwr amcangyfrifedig 
yn adlewyrchu cynnydd tebyg yn lleol i’r 
ddemograffeg genedlaethol, byddai hyn yn 
golygu gallai nifer amcangyfrifedig y gofalwyr yn 
Sir Gaerfyrddin fod yn gymaint â 32,000 (24,000 
yng nghyfrifiad 2011).

32,000

Mae ffigyrau newydd yn awgrymu fod 
gofalwyr di-dâl, sy’n gofalu am anwyliaid ag 
arnynt salwch, anabledd, cyflwr iechyd 
meddwl, neu sy’n mynd yn hŷn, saith tro’n fwy 
tebygol o fod yn unig, o gymharu â’r cyhoedd 
yn gyffredinol. 
Mae’r ffaith eu bod heb ddigon o amser, neu arian, i 
gyfranogi mewn gweithgareddau hamdden, yn 
ogystal â’r stigma o fod yn ofalwr, yn golygu bod un 
ym mhob tri gofalwr di-dâl (35 y cant) yn teimlo’n 
unig drwy’r amser neu’n aml, o gymharu â dim ond 
un ym mhob ugain (5 y cant) o’r boblogaeth yn 
gyffredinol. 
Datgelodd ymchwil, a gyhoeddwyd ar gyfer Wythnos 
Gofalwyr 2019 (10fed – 16eg o Fehefin), bod gofalwyr 
di-dâl yn teimlo bod yr hyn maen nhw’n ei wneud 
mewn bywyd yn sylweddol llai gwerth chweil o 
gymharu â gweddill y boblogaeth, gyda’r rheiny sy’n 
ei chael hi’n anodd yn ariannol dros draean yn llai 
tebygol o deimlo bod y pethau maen nhw’n eu 
gwneud yn eu bywyd yn werth chweil.  Mae hyn er 
gwaethaf y gefnogaeth hanfodol mae gofalwyr yn ei 
rhoi i’w hanwyliaid, a’u cyfraniad enfawr i 
gymdeithas.   
Datgelwyd maint yr unigrwydd a’r lles gwael ymhlith 
gofalwyr wrth i amcangyfrifon newydd awgrymu 
gallai fod llawer mwy o bobl yn gofalu’n ddi-dâl nag a 
feddyliwyd yn flaenorol.   
Yn ystod Wythnos Gofalwyr, galwodd saith elusen 
genedlaethol; sef Carers UK, Age UK, Ymddiriedolaeth 
Gofalwyr, Cymdeithas Clefyd Niwronau Motor, 
Cymdeithas MS, Rethink Mental Illness a Sense, am 
newid y ffordd mae cymdeithas yn cefnogi’r rheiny 
sy’n gofalu’n ddi-dâl am aelodau’r teulu a ffrindiau.   
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Fodd bynnag, bu ymweliad i Gastell y Strade, gyda 
The Prynhawn i ddilyn, yn boblogaidd iawn gyda 
33 o ofalwyr lwcus.  Mwynhaodd y gofalwyr daith 
dywysedig o’r castell hanesyddol rhyfeddol, a 
chawsant gyfle i fwynhau’r gerddi hardd a 
golygfeydd o Benrhyn Gŵyr o ben y tŵr. 

Mwynhaodd pawb y te prynhawn, sgonau a 
chacennau cartref, gyda pherfformiad cerddorol 
gan Gôr Bwrdd Iechyd ‘Hospital Notes’ i ddilyn.   

 Dywedodd Alison Harries, Prif Weithredwr 
Ymddiriedolaeth Gofalwyr Croesffyrdd Sir Gâr: “Bu 
Wythnos Gofalwyr yn llwyddiant enfawr yn Sir Gâr, 
am iddi godi ymwybyddiaeth o’n gwasanaethau a 
galluogi gofalwyr i wybod bod ganddynt hawliau 
a bod cymorth ar gael iddynt. Llwyddon ni i drefnu 
rhaglen lawn dop, a helpodd i wneud y mwyaf o’r 
cyfle i ofalwyr gael gwybod bod ganddynt lais 
trwom ni.”  

Gan weithio o fewn y thema ‘Cysylltu 
Gofalwyr’, y nod cenedlaethol oedd 
ailgysylltu gofalwyr yn eu cymunedau a 
eu: 

• Cysylltu â chyngor a gwybodaeth  

• Cysylltu â gwasanaethau 

• Cysylltu â ffrindiau a theulu 

• Cysylltu ag eraill, gan gynnwys 
gofalwyr 

• Cysylltu â thechnoleg

Cymorth i Ofalwyr (CSSN), dan arweiniad y 
Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr, nifer o 
ddigwyddiadau gwybodaeth allgymorth wrth 
wraidd cymunedau ledled Sir Gaerfyrddin.  Roedd 
y rhain yn cynnwys cyfres o stondinau 
gwybodaeth, gyda’r nod o ddod o hyd i ofalwyr 
newydd, a’u cysylltu nhw â’r wybodaeth, cyngor a 
chefnogaeth briodol.   

Yn ogystal â’r stondinau gwybodaeth, cynhaliodd 
y Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr stondinau 
mewn digwyddiadau cymunedol mwy, gan 
gynnwys Ffair Haf yn Ffordd y Faenor, Rhydaman, 
Diwrnod Lles Gofalwyr yn Neuadd Ddinesig San 
Pedr, Caerfyrddin, Te Prynhawn yng Nghanolfan 
Tre Ioan, Caerfyrddin, a Bore Coffi yng Nghanolfan 
Coleshill, Llanelli.  
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Yn ddiweddar, dathlodd prosiect CEY 2 flynedd ers ei sefydlu ac, rydym ni fel tîm, wedi bod 
yn myfyrio ar y sialensiau, y llwyddiannau a’r hwyl a gawsom gyda’r gofalwyr ifanc rhyfeddol.    
Erbyn hyn, rydym yn rhedeg 4 clwb prysur, pob mis, sydd wedi eu hir sefydlu, yn ogystal â’r gwibdeithiau 
dydd a phreswyl arferol, wedi’u cynllunio i roi seibiant mawr ei angen i ofalwyr ifanc o’u rôl gofalu, a chael 
cyfle i ymlacio, chwarae a bod yn blant yn syml.  Rydym yn gweithio gydag ysgolion, gyda’r gofalwyr ifanc 1 
ac 1, ac yn edrych ar ffyrdd ymarferol o helpu i leddfu’r pwysau gartref.  Rydym wedi derbyn dros 200 o 
atgyfeiriadau yn ystod y ddwy flynedd ers i ni gychwyn, ac mae ein gofalwyr ifanc wedi tyfu gymaint, rydym 
yn falch iawn ohonynt.  

Blas ar Brifysgol Abertawe:  

Aethom â grŵp bach o arddegwyr i gael blas ar 
fywyd prifysgol, i’w hannog i ddilyn addysg 
bellach.  Mae cymaint o ofalwyr ifanc yn rhoi 
anghenion y teulu uwchlaw eu haddysg eu 
hunain, ond rydym am iddyn nhw 
ffynnu yn yr ysgol hefyd.  Fe 
wnaeth yr ymweliad i’r 
brifysgol eu hysbrydoli i 
fynd ar ôl eu 
breuddwydion, a 
dangosodd iddynt y 
gallwch astudio a gofalu 
am rywun ar yr un pryd. 

Dosbarthiadau 
Coginio: 
Yn ogystal â rhoi peth seibiant 
haeddiannol iawn i’r gofalwyr ifanc, 
roedden ni eisiau eu helpu i 
ddatblygu eu sgiliau allweddol 
ar gyfer eu rolau gofalu a’u 
dyfodol.  Felly, aethom â’n 
gofalwyr ifanc i ysgol goginio, 
i ddysgu rhai sgiliau coginiol, a 
bydden ni’n synnu dim y 
gwelwn ni rai o’n gofalwyr ifanc 
yn sêr Bake-Off yn y dyfodol! 

Annie ar Lwyfan 

Yn dilyn haf blinedig, roedd gennym 
wledd arbennig i rai o’n gofalwyr ifanc 
lwcus, o oed ysgol gynradd - aethom i 
Ganolfan y Mileniwm yng Nghaerdydd i 
wylio sioe deithiol West End, Annie!  
Roedd y plant wrth eu bodd, yn canu a 
dawnsio yn eu seddau, ac yn mwynhau 
golygfeydd Bae Caerdydd ar yr un pryd.

Gweithgareddau Antur: 
Ar ôl tymor arholiadau hir, roedd angen amser 
ar ein harddegwyr i daflu eu straen a mynd allan 
i’r awyr agored i ymlacio, yn dilyn yr adolygu a 
straen yr arholiadau.  Felly, buom ar antur 
cerdded ceunentydd gwyllt, yn 
neidio oddi ar rhaeadrau, yn 
rhydio drwy afonydd ac yn 
dringo llwybrau’r 
ceunant.  Heriodd y 
gofalwyr ifanc eu 
hunain, a chawsant 
argraff fawr arnom!

Dyma rai o’r uchafbwyntiau dros yr ychydig fisoedd diwethaf: 

CEY yn dathlu 2 flynedd!!

  Newyddion Gofalwyr Sir Gâr
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Rydym yn gyffrous iawn i gyhoeddi, 
diolch i haelioni Cronfa Gymunedol 
y Loteri Genedlaethol a’r rhai sy’n ei 
chwarae, bod ein Gwasanaeth 
Gofalwyr Plant a Phobl Ifanc wedi 
derbyn grant o £499,906, i sefydlu 
prosiectau newydd o fis Ionawr 
2020 ymlaen.  
Bydd y prosiect Ymgysylltu Addysg 
yn gweithio’n agos gydag ysgolion, 
i adnabod Gofalwyr Ifanc cyn 
gynted â phosib, a sicrhau eu bod 
yn cael y cymorth sydd angen 
arnynt i gydbwyso eu rolau gofalu.  
Bydd y prosiect Cydlynydd 
Gwirfoddolwyr / Mentoriaid 
Cymheiriaid newydd yn rhoi 
cyfleoedd i Ofalwyr o bob oed, i 
wirfoddoli eu hamser a dysgu 
sgiliau a chael profiadau newydd.   
Mae llawer o Ofalwyr wedi bod yn 
holi am wirfoddoli dros y 
blynyddoedd diwethaf felly, o 2020 
ymlaen, os oes unrhyw Ofalwyr yn 
dymuno gwybod mwy am hyn, yna 
cysylltwch â Melanie Rees-Lewis.   
Y swydd newydd arall yw 
Cydlynydd Digwyddiadau, a fydd 
yn trefnu a darparu 
gweithgareddau a gwibdeithiau 
preswyl i Ofalwyr ifancach, a 
dyddiau allan i Ofalwyr hŷn.   

Amserau cyffrous!

Prosiect Gofalwyr sy’n Oedolion Ifanc
Mae’r Prosiect Gofalwyr sy’n Oedolion Ifanc wedi bod mor 
brysur ag erioed dros yr ychydig fisoedd diwethaf, ac rydym 
wedi croesawu llawer o ofalwyr newydd 16-25 oed i’r 
gwasanaeth.   
Yn ogystal â’n clybiau ieuenctid ymroddedig pythefnosol, a gynhelir yn Dr 
M’z yng Nghaerfyrddin, trefnon ni Weithdy Coginio, mewn partneriaeth 
gyda The Pumpkin Patch, Caerfyrddin, ac yna gwibdaith i Laser Tag a 
gweithdy Iechyd Meddwl a Llesiant, wedi’i hwyluso gan Dynamix, ac yna 
pryd o fwyd i ddathlu yn Frankie & Benny’s. 
Cawsom lawer o hwyl ar rai o’n dyddiau allan a’n gwibdeithiau preswyl yn 
ddiweddar, a rodd seibiant i’r gofalwyr sy’n oedolion ifanc o’u rôl gofalu, a 
chyfle i gael hwyl ac ymlacio, gwneud ffrindiau newydd a rhoi cynnig ar 
bethau newydd.  Aethom i Barc Heatherton ym mis Ebrill, ac aethom ar 
wibdaith breswyl 3 diwrnod / 2 noson i Ganolfan Antur Bae Morfa ym mis 
Mai.  Ym mis Gorffennaf, aethom i lanhau’r traeth ac yna bowlio, ac yn fwy 
diweddar, ym mis Awst, aeth grŵp o  16 i Ŵyl Fawr Cwtch yng Nghrug-y-
bar.  Dyma’r ŵyl gyntaf i’r gofalwyr sy’n oedolion ifanc ei mynychu, ac fe 
wnaethon nhw lwyr fwynhau’r gerddoriaeth fyw a’r gweithgareddau ar y 
safle, gan gynnwys  ioga, twb poeth wedi’i gynhesu â phren, canŵio, 
caiacio, padl-fyrddio, tagio laser, a sesiynau celf a chrefft.  Hefyd, ymunodd 
8 ohonynt mewn perfformiad côr ar y prif lwyfan, i ganu ‘I Get by With a 
Little Help from My Friends’ - gan oresgyn eu nerfau a sefyll yng nghanol 
llwyfan ac roedden nhw’n  anhygoel! 

GD5899-Carers Newsletter_Winter_2019_col.qxp_Welsh_Oct  14/10/2019  13:46  Page 11



  Newyddion Gofalwyr Sir Gâr12

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 cefnogi 
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

Gofalwyr yn rhannu eu 
cynghorion a’u 
syniadau gyda 
Gofalwyr newydd

Cynghorion Gorau:

Yn fuan….

Dydd Iau’r 21ain o Dachwedd 
2019, 10yb – 2yh  
Gerddi Aberglasney

Os am gadw lle, cysylltwch â’r 
Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr ar: 

0300 0200 002 neu ebostiwch 
info@carmarthenshirecarers.org.uk

Digwyddiad AM DDIM sy’n anelu at helpu gofalwyr 
di-dâl yn Sir Gaerfyrddin i ddarganfod mwy am y 
cymorth sydd ar gael iddynt.  

• Gweithdai yn cynnwys ymwybyddiaeth ofalgar, 
celf a chrefft, cerddoriaeth ryngweithiol a 
sesiynau pampro.  

• Stondinau gwybodaeth gan amrywiaeth eang o 
sefydliadau a gwasanaethau cymorth.  

• Lluniaeth, gan gynnwys cinio.  

• Mae’n bosib bydd gofal amgen a chludiant ar 
gael.  

Os am gadw lle, cysylltwch â’r Gwasanaeth 
Gwybodaeth i Ofalwyr ar: 0300 0200 002 neu  
e-bostiwch: info@carmarthenshirecarers.org.uk   

Ydych chi’n gofalu am rywun?   
Mynnwch wybod eich hawliau  
2019#DiwrnodHawliauGofalwyr 
Rhaid cysylltu i gadw lle erbyn: 1af o Dachwedd.
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Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn galw ar gymuned 
Gorllewin Cymru i helpu i ennill y frwydr yn erbyn y ffliw. 

Ar y 27ain o Fedi, lansiwyd rhaglen flynyddol Hywel Dda, i annog pobl mewn 
grwpiau cymwys ledled Gorllewin Cymru i gael brechiad, i amddiffyn eu hunain 
rhag y ffliw, sef firws sy’n gallu achosi salwch difrifol. 

Os ydych yn 65 neu’n hŷn, yn feichiog, bod arnoch gyflwr meddygol hirdymor neu 
eich bod yn ofalwr - ffoniwch eich Meddygfa heddiw i gael gwybod mwy am eich 
brechiad ffliw am ddim, neu os am wybod sut allwch chi amddiffyn eich hun a’ch 
teulu'r gaeaf hwn a Churo’r Ffliw, ymwelwch â: www.beatflu.org 

Mae fferyllfeydd a meddygfeydd ar draws Ceredigion 
yn defnyddio codau QR ar bosteri ‘Hybiau 
Gwybodaeth am Iechyd’, er mwyn rhannu’r cyngor a’r 
wybodaeth iechyd ddiweddaraf gyda chleifion. 

Mae’r hybiau’n caniatáu i gleifion sydd â ffôn clyfar i 
lawrlwytho taflenni gwybodaeth yn uniongyrchol i’w 
dyfeisiau, gan ddefnyddio technoleg QR.  Ceir 
gwybodaeth megis y Gwasanaeth Anhwylderau Cyffredin 
a thaflenni hunangymorth ar gyfer clefydau cronig, drwy 
bwyso botwm yn unig. 

Mae manteision y dechnoleg hon yn cynnwys: 

• llai o daflenni papur  
• yr wybodaeth ddiweddaraf  
• dewis eang o ieithoedd 
• preifatrwydd i gleifion sydd am gael gwybodaeth am 

faterion personol

Hwb Gwybodaeth am Iechyd
Sut i sganio côd QR gyda’ch ffôn symudol 

1. Agorwch y camera ar eich dyfais neu lawr 
lwythwch sganiwr QR am ddim o’ch stôr 
apiau 

2. Pwyntiwch y sganiwr QR at y côd QR o’ch 
dewis 

3. Dylai eich dyfais ddarllen y côd a mynd â chi 
at yr wybodaeth sydd ei hangen arnoch. 

Gallwch wylio fideo YouTube defnyddiol sy’n 
dangos ichi sut i sganio codau QR. 
https://youtu.be/eumpLWIA4lk 
https://youtu.be/Z_3_wobLGPk

Gall cleifion sydd heb fynediad i ffôn clyfar gasglu’r 
wybodaeth ar bapur. 

Cadwch olwg am y posteri Hwb Gwybodaeth am Iechyd 
yn eich fferyllfa a’ch meddygfa leol. 

Ffocws ar Ffliw

Munud mae’n cymryd, mae’n para blwyddyn a 
gallai achub eich bywyd.  

Byddwch yn Uwch-amddiffynnydd y Gaeaf hwn.

Dyma rai codau QR ichi roi cynnig arnynt:
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Sefydlwyd Grŵp Cefnogi Gofalwyr Dementia Pen-
bre / Porth Tywyn ym mis Tachwedd 2016, gan 
grŵp o bobl a oedd â phrofiad mewn Gofal 
Dementia, naill ai mewn gofalu am anwyliaid neu 
drwy weithio ym maes iechyd neu ofal 
cymdeithasol.   

Cychwynnwyd y grŵp gyda chymorth Adran 
Dementia Prifysgol Caerwrangon, sy’n parhau i 
gefnogi a chynghori’r grŵp.  Ar y pryd, doedd dim 
cymorth yn y gymuned i bobl â dementia a’u 
teuluoedd.  Mae’r grŵp yn agored i bobl â 
dementia, eu gofalwyr ac aelodau’r teulu, ond 
mae’n agored hefyd i bobl hŷn sy’n byw ar eu 
pennau hunain yn y gymuned leol.   

Rydym yn cyfarfod yn y Neuadd Goffa, Porth Tywyn 
ar ddydd Llun, rhwng 2-4yh, ar gyfer Canu i’r 
Ymennydd, ac ar ddydd Iau, rhwng 2-4yh, ar gyfer 
cyfarfod cymdeithasol, lle gall gofalwyr drafod eu 
problemau gyda’i gilydd, ac mae’r unigolion â 
dementia yn cael eu hannog i ddefnyddio’r sgiliau 
sydd ganddynt o hyd, i aros yn aelodau gwerthfawr 
o’r gymuned.   

Mae gennym amrywiaeth o siaradwyr ar ddydd Iau, 
sy’n dod i gynnig gwybodaeth am ba gymorth sydd 
ar gael i’r aelodau.  Cawsom grant o £5,000 hefyd 
gan Arian i Bawb, sy’n helpu i dalu am ddiwrnod 
allan unwaith y mis, 
drwy fisoedd yr haf, 
ac mae’n helpu tuag 
at wyliau 4 diwrnod 
yng Ngwesty 
Merlewood, 
Saundersfoot, i rai 
o’n gofalwyr, yr unig 
gyfle mae’r gofalwyr 
yn ei gael, gan amlaf, 
i fynd ar wyliau.  

Gallwn roi 
gwybodaeth i’n 
gofalwyr am ba 
fudd-daliadau sydd 
ar gael, ffyrdd o 
ymdrin â materion 
megis ymddygiad 
ymosodol a 
meddyginiaethau.  
Mae profiad helaeth 
gan ysgrifennydd 
ein grŵp ym maes gofal dementia (dros 20 
mlynedd), a threuliodd beth o’r amser hwn fel Prif 
Nyrs yn Ysbyty Sant Thomas, Llundain, ac fel 
Rheolwr Cartref â 65 o welyau, ac mae wedi 
mynychu cyrsiau yn yr Adran Dementia ym 
Mhrifysgol Stirling, Yr Alban, lle cymhwysodd fel 
hyfforddwr y Cwrs Dementia.  Mae llawer o’n 
gwirfoddolwyr hefyd naill ai wedi, neu yn y broses 
o dderbyn hyfforddiant dementia, drwy Brifysgol 
Sterling - cwrs sy’n cael ei gydnabod gan y Coleg 
Nyrsio Brenhinol.  Wedi cwblhau’r cwrs, bydd y 
gwirfoddolwyr yn derbyn tystysgrifau gan y 
Brifysgol.   

Mae’r grŵp wedi cyfarfod hefyd â Chomisiynydd 
Pobl Hŷn Cymru, Helena Herklots CBE, a fynegodd 
bryderon nad yw gofalwyr bob amser yn gwybod 
pa gymorth sydd ar gael, ac rydym yn bwriadu 
mynd i’r afael â’r materion hyn.   

Os wyddoch chi am unrhyw un sy’n gofalu am 
rywun â dementia yn y gymuned, ac sy’n cael 
trafferth gydag ychydig iawn neu ddim cymorth, 
yna gallai ein grŵp ni helpu.  Rydym ar gael drwy 
gysylltu â Dorothy Mcdonald ar 01554 -835586 neu 
Pam Hurleston ar 01554 403499, neu dewch i un o’n 
cyfarfodydd.  

Gan Dorothy Mcdonald 

  Newyddion Gofalwyr Sir Gâr14

GRŴP CEFNOGI GOFALWYR 
DEMENTIA PEN-BRE PORTH TYWYN
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A all Gofalwyr hawlio Taliadau 
Uniongyrchol? 
Mae gofalwyr sydd wedi cael Asesiad 
Anghenion Gofalwyr, ac sydd â chynllun gofal a 
chymorth eu hunain, yn gymwys i hawlio 
Taliadau Uniongyrchol hefyd.  
 

Os hoffech wybod mwy am Daliadau 
Uniongyrchol:  
Cysylltwch â’ch Gweithiwr Cymdeithasol neu 
Therapydd Galwedigaethol (os oes un 
gennych) neu, os hoffech dderbyn asesiad o’ch 
anghenion gofal, gallwch gysylltu â Llesiant 
Delta (a elwid yn Llinell Ofal yn flaenorol) ar 
0300 333 2222, neu trwy atgyfeirio ar eu 
gwefan: 
www.carmarthenshire.gov.uk/Socialcare 

Beth yw Taliadau Uniongyrchol?   
Mae Taliad Uniongyrchol yn daliad sy’n gallu 
cael ei roddi i bobl sy’n gymwys i dderbyn 
gwasanaethau gofal cymunedol gan y 
Gwasanaethau Cymdeithasol, os byddai’n well 
ganddynt drefnu eu gofal / gwasanaethau eu 
hunain.  
Mae Taliadau Uniongyrchol yn ei gwneud yn 
bosib i’r rhai sydd angen gofal i brynu’r 
gwasanaethau y maen nhw wedi’u hasesu fel 
rhai sydd eu hangen, mewn ffordd sy’n rhoi 
mwy o ddewis a rheolaeth iddynt.  Gall y 
person sydd ag anghenion gofal benderfynu 
sut fydd ei anghenion yn cael eu diwallu, gan 
bwy ac ar amser sy’n gyfleus. 
  
Pwy all hawlio Taliadau 
Uniongyrchol? 
Gellir cynnig Taliadau Uniongyrchol i bobl sy’n 
gymwys i dderbyn Gwasanaethau Gofal 
Cymdeithasol.  Mae’r rheiny sy’n gymwys yn 
cynnwys pobl y mae’r awdurdod lleol wedi 
asesu bod ganddynt anghenion gofal a 
chymorth cymwys.   
Gall hyn gynnwys:  
• Pobl ag anableddau corfforol. 
• Pobl â nam ar y synhwyrau. 
• Pobl ag anableddau dysgu.  
• Pobl â salwch hirdymor.  
• Pobl â chyflyrau iechyd meddwl.  
• Gofalwyr a Gofalwyr Ifanc pobl â’r anghenion 

a ddisgrifiwyd uchod.  
• Pobl oedrannus sydd angen gwasanaethau 

gofal cymunedol. 
• Oedolion â chyfrifoldeb rhieniol am blentyn 

anabl. 

Cynllun Cymorth Taliadau 
Uniongyrchol 

Mae Cyngor Sir Gâr yn comisiynu cynllun 
cymorth gan Diverse Cymru, i helpu pobl 

i reoli eu Taliadau Uniongyrchol,  
os oes angen.  

 
Os am wybod mwy, cysylltwch â 

Diverse Cymru ar:     
01267 245579   

westwalesdp@diverse.cymru neu  
www.diversecymru.org.uk/

Taliadau 
Uniongyrchol
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Mae wedi’i gynllunio ar gyfer unrhyw leoliad ar draws 
sefydliadau iechyd, gofal cymdeithasol a thrydydd 
sector, ac mae’n anelu at adnabod, hysbysu a chefnogi 
Gofalwyr o bob oed, a’u hannog nhw’n arbennig i 
gofrestru fel Gofalwyr yn eu Meddygfa.   

Mae buddsoddi yn lles Gofalwyr yn parhau i gael ei 
ymgorffori yng ngwaith nifer cynyddol o gyfranogwyr 
y Cynllun BmG yn Sir Gaerfyrddin. 

Mae Cwm Seren, yr Uned Diogelwch Isel ac Uned Gofal 
Dwys Seiciatryddol ym Mharc Dewi Sant wedi cyrraedd 
eu lefel Arian, y cyntaf yn Sir Gaerfyrddin ym maes 
Iechyd Meddwl, felly llongyfarchiadau iddyn nhw.  
Byddant yn derbyn eu tystysgrifau mewn digwyddiad 
Arweinwyr Gofalwyr ym mis Hydref.  

Mae nifer o leoliadau wedi ennill eu gwobr lefel Efydd 
yn ddiweddar.  Mae’r rhain yn cynnwys Tîm Iechyd 
Meddwl Cymunedol Sŵn y Gwynt yn Rhydaman, a fydd 
hefyd yn cael eu tystysgrif ym mis Hydref, a Therapi 
Electro Ddirdynnol (ThEDd), sy’n helpu pobl ag iselder. 

Ydych chi wedi cofrestru fel Gofalwr 
yn eich Meddygfa?   
Mae’r cynllun BmG yn gweithio gyda Meddygfeydd a 
lleoliadau eraill, i helpu mwy o Ofalwyr gydnabod eu 
bod yn Ofalwyr, a chael gwybod am yr wybodaeth a’r 
cymorth sydd ar gael gan amrywiaeth eang o 
sefydliadau yn Sir Gaerfyrddin.  Gofynnwch yn 
nerbynfa yn eich Meddygfa am fanylion pellach.  Efallai 
eich bod yn adnabod perthynas, ffrind neu gymydog 
mewn sefyllfa debyg?  Mae’n bosib gallech chi eu 
helpu drwy basio’r wybodaeth ymlaen. 

ThEDd yn derbyn eu tystysgrif Efydd, Ch-Dd: Debbie 
Bence, Swyddog BmG, Ros Slade a Liz Davies, 

Arweinwyr Gofalwyr, Pennie Muir, Arweinydd BmG BI, 
a Garnet Lane Rheolwr Ward.

Y Tîm AoSRh yn derbyn eu tystysgrif gyda Steve 
Hughes, Rheolwr, Pennie Muir, Arweinydd BmG, 

Kath Stroud, a Debbie Bence Swyddog BmG

Cyflwynir y cynllun Buddsoddwyr mewn Gofalwyr (BmG) fel cynllun safonau ansawdd 
partneriaeth ranbarthol, sy’n helpu i adnabod a chefnogi Gofalwyr.  

Os ydych eisoes wedi cofrestru fel Gofalwr yn eich 
Meddygfa, a bod eich amgylchiadau wedi newid, fe fyddai’n 
help pe byddech yn rhoi gwybod i’ch Meddygfa, fel y gallant 
gadw eu cofnodion yn gyfredol. Diolch yn fawr.  

Os am fwy o wybodaeth am y cynllun, cysylltwch â: 
debbie@carmarthenshirecarers.org.uk

Nodyn bach i’ch atgoffa

! !
   Newyddion Gofalwyr Sir Gâr16

Buddsoddwyr 
mewn Gofalwyr
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Oherwydd cyflwr ei merch, mae Mrs 
M yn helpu hefyd i ofalu am ei 
hwyres, sy’n byw gyda hi 3 diwrnod 
yr wythnos.  Does dim gweithwyr 
gofal nac asiantaethau eraill yn 
gysylltiedig â’i merch na’i gŵr, am i 
Mr M wrthod pecyn gofal 
cymdeithasol yn flaenorol, ac mae ei 
merch yn ‘ymdopi’.   

Mae Mrs M wedi bod yn gofalu am ei 
gŵr a’i merch ers 2002, ac roedd yn 
amlwg ei bod dan deimlad yn 
dweud; “Gallaf ddweud yn onest, ers 
2002 pan gafodd fy merch gyfres o 
strôcs, fy mod i’n teimlo nad ydw i 
wedi cael amser i feddwl na 
phrosesu popeth.  Mae strôcs fy 
merch, ei pherthynas wenwynig â 
thad alcoholig fy wyres, rhoi’r gorau 
i’r gwaith i ofalu am fy wyres, fy 
nghyfres fy hun o gwympiadau a 
thorri esgyrn, gorbryder ac 
anghenion addysgol arbennig fy 
wyres, brwydr i gael ESA, PIP ayb., i fy 
merch., strôc fy ngŵr, cael fy 
niswyddo o fy swydd rhan amser a 
cholli arian yn sydyn, cadw i fyny 
gyda gwaith ysgol fy wyres, yn 
teimlo fel mynydd o “bethau” sydd 
angen fy sylw”.   

Trefnais i ymweliad allgymorth, a 
thrafodon ni anghenion Mrs M yn ei 
thyb hi.  Roedd Mrs M am gael 
mynediad at grŵp cefnogi a chael 
cymorth 1:1.  Roedd hi am wiriad 
budd-daliadau hefyd, a chymorth 
gyda pheth gwaith cynnal a chadw 
yn y cartref.    

Cafodd Mrs M ei hasesiad anghenion 
gofalwyr 16 mlynedd yn ôl, ond nid 
oedd wedi cael ei adolygu.  
Cytunodd Mrs M y gallwn siarad â 
phrosiect CEY ar ran ei hwyres, sydd 

hefyd yn ymwneud â gofal ei mam.  
Bu modd i fi dreulio amser gyda Mrs 
M, yn gwrando ac yn rhoi 
cefnogaeth emosiynol a, gyda'i 
chydsyniad hi, fe’i hatgyfeiriais i: 

• Y Gymdeithas Strôc, i fynychu 
grŵp cefnogi, a arweiniodd hefyd 
at ei hatgyfeirio i Mind i gael 
cwnsela 

• CATCHUP i gael gwiriad budd-
daliadau 

• Llesiant Delta i gael Asesiad 
Anghenion Gofalwyr a Grant 
Gofal Seibiant   

Yn ogystal, cyfeiriais i Mrs M at y 
canlynol, ac fe gysylltodd â nhw: 

• Gofal a Thrwsio i gael help i 
gynnal a chadw ei chartref  

• CUSP i gael help gyda chelcio 

Yn dilyn fy atgyfeiriad i’r Gymdeithas 
Strôc, dywedodd Mrs M ei bod wedi 
cwrdd â “gwraig hyfryd, a 
wrandawodd arnaf am dros awr”.  
Arweiniodd hyn hefyd at ei 
hatgyfeirio i Mind, i gael cwnsela a 
thrafod anawsterau’r teulu.  

Wrth roi atborth, dywedodd Mrs M 
fod y tîm Gofal a Thrwsio yn ‘wych’, 
eu bod wedi helpu i drwsio canllaw 
grisiau, a’u bod nhw’n mynd i 
drwsio’r tapiau sy’n diferu a’r pibau 
sy’n gollwng.  Dywedodd hi, “Mae’n 
un peth yn llai i feddwl a phoeni 
amdano”. 

“Roedd Diwrnod Hawliau Gofalwyr 
yn agoriad llygad enfawr i fi, ac mae 
wedi achub fy mywyd.  Rydw i mor 
ddiolchgar am y cymorth a’r 
gefnogaeth rydw i wedi cael am i fi 
fynychu’r diwrnod.  I feddwl fy mod i 
wedi meddwl “Beth yw’r pwynt, fe 

fydd yn wastraff amser”.  Roeddwn i’n 
hollol anghywir.” 

Mae Mrs M yn rhoi’r diweddaraf i fi ar 
ei chynnydd – mae’n cael cefnogaeth 
gan CUSP, sydd wedi paratoi cynllun 
gwaith i’w helpu i ymdopi â chelcio, 
ac mae’n ymweld â hi pob pythefnos.   

Gyda chymorth CATCHUP, dyfarnwyd 
Lwfans Gweini i Mrs M ei hun, a 
dywedodd y byddai hyn yn galluogi 
iddynt gael bath newydd a chawod 
cerdded i mewn, gyda chymorth y 
Cyngor.  Cwblhawyd Asesiad 
Anghenion Gofalwyr, ac mae’r 
gweithiwr cymdeithasol wedi 
gwneud cais i ariannu seibiant dwy 
noson yn Ninbych y Pysgod ar gyfer 
Mrs M, ei merch a’i hwyres.  

Hefyd, enwebais i Mrs M i fynychu 
diwrnod yng Nghastell y Strade, 
gyda thaith dywysedig, côr a the 
prynhawn, yn ystod Wythnos 
Gofalwyr, ac fe wnaeth hi fynychu a 
mwynhau’n fawr.  

Mae Mrs M wedi mynychu ein Grŵp 
Cyswllt Gofalwyr newydd yng 
Nghaerfyrddin hefyd, ac mae wedi 
cadw lle ar weithdai grŵp Sgiliau 
Hunan Eiriolaeth a Chyflwyniad i 
Ofalu Amdanaf i (LAM), yn ogystal â 
sesiwn blas ar Tai Chi. 

Dywedodd Mrs M, “Mae fy mywyd i’n 
wahanol iawn nawr i sut yr oedd pan 
gwrddais i â chi (y Gweithiwr 
Allgymorth).  Rydw i mor ddiolchgar 
i chi am yr holl gymorth, cyfeirio a 
chefnogaeth yr ydych wedi cynnig i 
fi.  Mae’n gas gen i feddwl lle fyddwn 
i nawr, pe na bawn i wedi cwrdd â 
chi, ond nawr rwy’n teimlo’n bositif 
iawn am y cyfan.  Diolch, diolch!”.

Fe wnes i gyfarfod â Mrs M, sy’n 68 oed, ar 
Ddiwrnod Hawliau Gofalwyr fis Tachwedd y 
llynedd.  Mae Mrs M yn gofalu am ei gŵr a’i 
merch, y mae’r ddau ohonynt wedi cael strôc.  

Stori Gofalwr  
gan Vanessa Buckler
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   Newyddion Gofalwyr Sir Gâr18

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@carmarthenshirecarers.org.uk

“Sometimes asking for help is the most 
meaningful example of self-reliance.”—  

from poem “Sometimes” by U.S. Senator Cory Booker

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 

03300 947 400 

 
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

Eiriolaeth Iechyd Meddwl -   
Cymorth 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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