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Yn y Rhifyn Hwn: Croeso i’r rhifyn diweddaraf o 
Newyddion Gofalwyr Sir Gâr! 

Mae’r cylchlythyr wedi’i anelu’n benodol at Ofalwyr, ac mae’n 
llawn gwybodaeth a chynghorion defnyddiol i’ch helpu yn eich 
rôl gofalu, yn ogystal â diweddariadau ar faterion pwysig sy’n 
berthnasol i Ofalwyr.   

Rydym yn gobeithio hefyd y bydd yn helpu i’ch cyfeirio chi at rai o’r 
sefydliadau lleol a chenedlaethol a all roi cymorth ychwanegol i chi, os oes 
ei angen arnoch.  

Nodyn gan y tîm  
Mae Coronafeirws wedi newid ein bywydau ac, i rai ohonom, ni ellir 
adnabod ein bywydau nawr, o gymharu â fel yr oeddent dim ond ychydig 
fisoedd yn ôl.  I’r rhai sy’n gofalu am y bobl y mae Coronafeirws yn peri’r 
perygl mwyaf iddynt, ac i’r rhai a all fod yn gwarchod eu hunain, mae’r 
cyfyngiadau symud wedi cyflwyno sialensiau lu, yn ymarferol ac yn 
emosiynol.  Mae llawer o Ofalwyr eisoes yn teimlo’n fwy unig ac ynysig, ac 
mae hyn yn cael effaith ar eu lles emosiynol a meddyliol.  Rydym yn 
gobeithio y dewch chi o hyd i rai cynghorion defnyddiol yn y rhifyn hwn, 
i’ch helpu drwy’r wythnosau a’r misoedd i ddod, a’ch bod yn gwybod ein 
bod ni yma i’ch cefnogi ar hyd y daith.   

Yma yn Ymddiriedolaeth Gofalwyr Croesffyrdd Sir Gâr, rydym yn 
cydnabod mor anodd mae bywyd wedi mynd ac, fel pob un ohonoch, 
rydym wedi bod yn chwarae ein rhan wrth gefnogi staff y GIG, gweithwyr 
allweddol, holl weithwyr y rheng flaen a phawb sy’n parhau i weithio i 
gefnogi’r byd ar hyn o bryd, yn ein brwydr yn erbyn Covid-19.  Felly 
cofiwch, os gwelwch yn dda, wrth i ni guro dwylo ar nos Iau i’r bobl 
ryfeddol sy’n brwydro ar y rheng flaen, ein bod yn curo dwylo i CHI hefyd 
– y gwir amdani yw, na fyddai ein system iechyd a gofal cymdeithasol yn 
goroesi, heb gyfraniad ysgubol Gofalwyr di-dâl, mewn cyfnod o argyfwng 
ai peidio.  Mae pob un ohonoch yn gwneud yn wych 
mewn cyfnod mor anodd a digynsail.  Mae’n bosib bod 
rhai ohonoch yn parhau i weithio, ac yn ceisio rheoli 
popeth sy’n mynd ymlaen, yn ogystal â’ch rôl gofalu yn 
yr amseroedd ansicr hyn.  Cofiwch ein bod ni i gyd yn 
hyn gyda’n gilydd, a’ch bod chi’n cael eich 
gwerthfawrogi a’ch cymeradwyo hefyd.

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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Gwasanaeth Gwybodaeth 
Sut all y Gwasanaeth Gwybodaeth i 
Ofalwyr eich helpu chi?    
Rydym yn darparu:     

• Cylchlythyr Gofalwyr 
rheolaidd 

• Gwybodaeth 
ddefnyddiol yn 
ymwneud â 
gwasanaethau, cymorth, 
deddfwriaeth ayb., wedi’u 
teilwrio i’ch anghenion unigol chi  

• Gwybodaeth yn ymwneud â Grwpiau Cymorth 
i Ofalwyr, sy’n cwrdd yn rheolaidd i rannu 
cymorth, gwybodaeth a chyfeillgarwch 
(cynhelir cyfarfodydd ar-lein rhithwir ar hyn o 
bryd) 

• Gwybodaeth am ddigwyddiadau i Ofalwyr  
• Gwybodaeth am gyrsiau hyfforddi perthnasol  
• Rhoi gwybod am ymgynghoriadau a gynhelir 

ar faterion lleol a chenedlaethol  
Dyma eich cyfle i leisio eich barn 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 fanteisio ar y 
buddion uchod.     

Os hoffech ymuno â’r Gwasanaeth Gwybodaeth i 
Ofalwyr, i dderbyn y buddion a restrwyd, yna 
cysylltwch â ni dros y ffôn neu ar e-bost:   

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

Tîm CATCH UP 
Ydych chi’n poeni am y ‘Coronavirus’ 
a’r effeithiau ariannol i chi a’ch teulu? 
Gall cynghorwyr budd-daliadau lles ein 
tm o arbenigwyr CATCH UP helpu gyda’r 
canlynol: 

• Ymholiadau budd-daliadau 
• Cyngor ar fudd-daliadau a hawliau 
• Llenwi ffurflenni (PIP, Lwfans Gofalwr, Lwfans 

Gweini, ESA ayyb 
• Archwiliadau Budd-daliadau Lles 
• Tribiwnlysoedd adolygiadau/Ailystyriaethau / 

Apeliadau 
• Gwybodaeth am gyfeirio pobl at gyngor ariannol a 

dyledion arbenigol 

Rydym yn gallu cynnig apwyntiadau dros y ffôn ar 
gyfer pobl un o’r uchod 

Ffôn: 01554 776850 
E-bost: catchup@carmarthenshirecarers.org.uk

Nodyn Atgoffa  
Os ydych eisoes wedi cofrestru 
fel Gofalwr yn eich Meddygfa, a 
bod eich amgylchiadau wedi 
newid, yna fe fyddai o gymorth 
pe byddech yn gallu rhoi 
gwybod i’ch Meddygfa, fel y gallant ddiweddaru 
eu cofnodion.  Diolch yn fawr.   

Os am wybod mwy am y gwaith sy’n gysylltiedig 
â’r cynllun Buddsoddwyr mewn Gofalwyr, 
cysylltwch â Pennie Muir, 
pennie.muir@wales.nhs.uk, os gwelwch yn dda.

Gwasanaeth Allgymorth 
Gwyddwn mor anodd yw hi i Ofalwyr ar hyn o bryd, ac 
rydym am i chi wybod bod y Gwasanaeth Gwybodaeth 
ac Allgymorth i Ofalwyr yma i chi o hyd.  Mae’n bosib 
bod gennym ffyrdd ychydig yn wahanol o weithio, ond 
gallwch ein ffonio am gymorth gyda:  

• Cynllunio at Argyfwng a Chynllunio Wrth Gefn 
• Cymorth dros y ffôn 
• Cymorth ymarferol gyda siopa, casglu 

meddyginiaeth ayb.  
• Cael gafael mewn Offer Diogelwch Personol (PPE) 
• Cael mynediad at Grantiau Gofalwyr 
• Hawliau Gofalwyr 
• Hawliau Cyfreithiol trwy Gyfreithwyr New Law  
• Gwybodaeth arbenigol a thaflenni ffeithiau  
Cysylltwch â ni ar: 0300 0200 002   
E-bost: info@carmarthenshirecarers.org.uk

A ydych chi wedi cofrestru eich 
hun fel Gofalwr yn eich 
Meddygfa 
Mae’r cynllun Buddsoddwyr mewn Gofalwyr yn 
gweithio gyda Meddygfeydd a lleoliadau iechyd a 
gofal cymdeithasol eraill, i helpu mwy o Ofalwyr i 
ystyried eu hunain yn Ofalwyr, ynghyd â gallu cael 
gwybod mwy am yr wybodaeth a’r cymorth sydd ar 
gael gan ystod eang o sefydliadau yn Sir Gaerfyrddin.  
Gofynnwch wrth ddesg y dderbynfa yn eich Meddygfa 
am fwy o wybodaeth neu, ewch i wefan y Bwrdd 
Iechyd i lawrlwytho copi o ffurflen Cofrestru Gofalwyr 
Meddygfeydd Sir Gâr.   

Efallai eich bod yn gwybod am berthynas, ffrind neu 
gymydog sydd hefyd yn Ofalwr, os felly, mae’n bosib y 
gallwch eu helpu trwy rannu’r wybodaeth hon gyda 
nhw.
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Gofalu y tu ôl i ddrysau 
caeedig 
Teuluoedd yr anghofiwyd amdanynt yn 
ystod y cychwyniad Coronafeirws 

Cynhaliodd Carers UK arolwg ar-lein, rhwng 3 Ebrill ac 
14 Ebrill 2020.  Ymatebodd cyfanswm o 5,047 o Ofalwyr 
a chyn-ofalwyr i’r arolwg.  Mae’r arolwg i brofiadau dros 
5,000 o Ofalwyr a chyn-ofalwyr wedi darganfod bod yr 
argyfwng Coronafeirws yn cael effaith ddifrifol ar 
fywydau Gofalwyr.  Roedd llawer o’r rhai a ymatebodd 
yn darparu lefelau uchel o ofal, neu’n ceisio cydbwyso 
gofal yn eu bywydau cymhleth.  Nhw yw’r bobl sydd 
fwyaf mewn angen.  Nid yn unig mae llawer yn darparu 
mwy o ofal nag o’r blaen, maen nhw’n dioddef yn 
ariannol ac yn poeni am y dyfodol. 
Mae’r canfyddiadau allweddol a amlygwyd yn yr 
adroddiad yn dangos:  
• Mae 70% o Ofalwyr yn darparu mwy o ofal oherwydd 

y cychwyniad Coronafeirws.  
• Mae dros draean (35%) o Ofalwyr yn darparu mwy o 

ofal am fod gwasanaethau lleol yn lleihau neu’n cau.  
• Ar gyfartaledd, mae Gofalwyr yn darparu 10 awr 

ychwanegol o ofal yr wythnos.  
• Mae 69% o’r holl Ofalwyr yn darparu mwy o gymorth 

gyda chefnogaeth emosiynol, cymhelliant, neu’n 
cadw llygad ar / edrych i mewn ar y person maen 
nhw’n gofalu amdano.   

• Mae 81% o Ofalwyr yn gwario mwy o arian ar hyn o 
bryd.  Mae 72% yn gwario mwy ar fwyd, ac mae 50% 
yn gwario mwy ar filiau cyfleustodau.  

• Roedd 38% o Ofalwyr yn cytuno, neu’n cytuno’n 
llwyr, gyda’r datganiad “Rwy’n poeni am y sefyllfa 
ariannol”. 

• Roedd mwyafrif (55%) y Gofalwyr yn cytuno, neu’n 
cytuno’n llwyr, gyda’r datganiad  “Rwy’n teimlo wedi 
fy ngorlethu, ac rwy’n poeni fy mod i’n mynd i 
chwythu fy mhlwc yn yr wythnosau nesaf”.  

• Roedd 87% o Ofalwyr yn cytuno / cytuno’n llwyr 
gyda’r datganiad “Rwy’n poeni beth fydd yn digwydd 
i’r bobl rwy’n gofalu amdanynt, os bydd yn rhaid i fi 
hunanynysu neu fy mod i’n mynd yn sâl”. 

“Mae Carers UK yn galw ar bob Llywodraeth ar draws 
cenhedloedd y DU i weithredu, i gefnogi Gofalwyr yn y tymor 
byr a’r tymor hirach.  Yn arbennig, maen nhw’n galw am godi 
lefel y Lwfans Gofalwyr ar frys, gan sicrhau mynediad at fwyd 
a hanfodion eraill, canllawiau ychwanegol ar gyfer Gofalwyr 
di-dâl, cynnal mwy o brofion, a mwy o Offer Diogelwch 
Personol (PPE)”.

Mae ‘Mobilise’ yn sefydliad sy’n darparu e-gymorth 
dyddiol, drwy gydol argyfwng Covid-19.  Mae’n 
cynnwys dolenni i wybodaeth allweddol, 
diweddariadau ar sut mae Gofalwyr eraill yn dod o 
hyd i ffyrdd o ymdopi, ‘paned rithwir’ ac 
awgrymiadau ar gyfer adloniant yn y cartref.  Mae’r 
gwasanaeth yn gwbl rhad ac am ddim, a gall 
Gofalwyr gofrestru yma:  

https://carers.org/guidance-on-coronavirus/-
guidance-coronavirus

Os am weld yr adroddiad llawn, ewch i: 
https://www.carersuk.org/news-and-
campaigns/campaigns/caring-behind-closed-doors 

‘Paned rithwir’ 
i Ofalwyr

CarmsCarers

Wythnos Gofalwyr  
8 – 14 Mehefin 2022 

Mae Wythnos Gofalwyr yn ymgyrch genedlaethol 
flynyddol i godi ymwybyddiaeth o ofalu, tynnu 
sylw at y sialensiau mae Gofalwyr di-dâl yn eu 
hwynebu, a chydnabod y cyfraniad maen nhw’n ei 
wneud i deuluoedd a chymunedau ledled y DU.  
Mae’n helpu pobl hefyd nad sy’n ystyried bod 
ganddynt gyfrifoldebau gofalu, i gydnabod eu 
bod yn Ofalwyr, a chael mynediad at gymorth 
mawr ei angen.  Mae’r pandemig Covid-19 
presennol a’r cyfyngiadau symud wedi rhoi 
pwysau ychwanegol ar Ofalwyr di-dâl, ac rydym 
yn awyddus i’w helpu i gael cymorth yn ystod y 
cyfnod hynod anodd hwn.  

Yma yn Sir Gaerfyrddin mae gennym tua 24,000 o 
Ofalwyr di-dâl, a’n her eleni yw darparu 
gwybodaeth a chymorth yn ddigidol ac ar-lein, lle 
y bo modd.  

Os am wybod mwy am y gweithgareddau a’r 
cymorth sydd ar gael yn ystod Wythnos Gofalwyr; 
gan gynnwys ymwybyddiaeth ofalgar ar-lein, 
grwpiau cymorth, cwisiau ayb., ac i gyfranogi, 
dilynwch ni ar Facebook 

 

neu ewch i’n gwefan: 
www.carmarthenshirecarers.org.uk  
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Julie Morgan AC, Dirprwy Weinidog Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol, yn cyhoeddi Datganiad Ysgrifenedig ar Ofalwyr

Yn dilyn pryderon ffurfiol a gyflwynwyd i Lywodraeth Cymru gan Gynghrair Gofalwyr Cymru, 
mewn perthynas ag effaith y Coronafeirws ar Ofalwyr di-dâl, cyhoeddodd Julie Morgan AC y 
datganiad canlynol ar 4 Mai:

“Pob dydd, mae miloedd o Ofalwyr yn helpu pobl i aros yn ddiogel ac 
iach yn eu cartrefi eu hunain.  Mae’r cymorth hwn wedi dod yn fwy 
hanfodol fyth yn ystod y pandemig Coronafeirws. 
Dros y ddau fis diwethaf, mae mwy o bobl wedi ymgymryd â rôl 
gofalu – mae pobl wedi symud cartrefi, gadael eu teuluoedd ac, yn 
rhai achosion, wedi rhoi’r gorau i’w gwaith i ofalu am, a diogelu 
perthnasau neu ffrindiau.  Mae’r lleng o Ofalwyr di-dâl wedi helpu 
gwasanaethau allweddol yng Nghymru i ymdopi â’r pwysau 
cynyddol a achoswyd gan y Coronafeirws.  
Rydym yn ymrwymedig i gefnogi Gofalwyr.  Mae ein Deddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant nodedig yn rhoi hawliau cyfartal i Ofalwyr, i’r un 
gofal a chymorth ag y mae’r bobl maen nhw’n gofalu amdanynt yn eu cael.  
Rwy’n gwybod fod y Ddeddf Coronafeirws frys wedi achosi peth pryder y gallai hawliau 
cyfreithiol Gofalwyr gael eu peryglu, ac y gallai’r trefniadau i’w cefnogi nhw a’r rhai maen 
nhw’n gofalu amdanynt gael eu tynnu’n ôl. 
Ni fwriedir i’r ddeddfwriaeth frys yma wanhau hawliau Gofalwyr yng Nghymru.  Rwy’n 
disgwyl i Awdurdodau Lleol gynnal yr hawliau a ddarparwyd yn unol â Deddf 2014.  Rwy’n 
gwybod y bydd Awdurdodau Lleol yn gwneud popeth o fewn eu gallu i gynnal gofal a 
chymorth yn ystod y pandemig.  
Mae Awdurdodau Lleol a darparwyr gofal dan bwysau - maen nhw’n wynebu’r her ddeuol o 
brinder gweithlu oherwydd salwch, a phatrymau gwaith newydd o ganlyniad i’r cyfyngiadau.  
Mae’n bosib bydd angen gwneud rhai penderfyniadau ynghylch blaenoriaethu gofal a/neu 
gymorth, ond fe fydd y rhain yn seiliedig ar egwyddorion trosfwaol a gwerthoedd craidd gofal 
cymdeithasol, sef llais, rheolaeth a chyd-gynhyrchu.   
Os bydd unrhyw newidiadau’n cael eu gwneud, rhaid iddynt fod yn rhai dros dro, y gellir eu 
cyfiawnhau oherwydd amgylchiadau lleol na ellir eu hosgoi, a bydd angen eu dileu ar y cyfle 
cynharaf.  Os oes unrhyw newidiadau i’r gofal neu’r cymorth mae unigolyn yn ei gael, rhaid 
iddo ddychwelyd i’r trefniadau cyn-addasu ar y cyfle cynharaf posib.  Byddwn yn adolygu 
unrhyw newidiadau’n gyson. 
Rwyf wedi nodi disgwyliadau clir, bod yn rhaid i Awdurdodau Lleol sicrhau bod trefniadau 
gofal a chymorth yn gynaliadwy.  Nid yw penderfyniadau a wneir gan unigolion a’u 
teuluoedd, mewn ymateb i’r pandemig, yn darparu sail ar gyfer penderfynu a ddylid diwallu 
eu hanghenion ar gyfer y dyfodol ai peidio.  Nid yw gallu pobl i ymdopi yn ystod cyfnod o 
argyfwng yn arwydd o’u gallu i ddarparu gofal a chymorth am 
gyfnodau estynedig.   
Mae’r Coronafeirws yn newid ein ffordd o fyw, gweithio a gofalu 
am ein teuluoedd a’n ffrindiau.  Mae mwy ohonom yn profi 
bywyd fel Gofalwyr llawn amser, neu’n gwirfoddoli yn ein 
cymuned leol.  Mae’r pandemig wedi gosod sbotolau haeddiannol 
iawn ar weithwyr y rheng flaen yn y system iechyd a gofal, ond 
rhaid i ni hefyd gydnabod rôl Gofalwyr di-dâl, a’u cynorthwyo 
nhw i fyw’n dda a pharhau i ofalu’n hyderus”. 
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Strategaeth 
Ranbarthol 
Newydd ar gyfer 
Gofalwyr 

Mae Partneriaeth Gofal Gorllewin 
Cymru (WWCP) wedi’i sefydlu i 
oruchwylio’r broses barhaus o bontio 
ac integreiddio gwasanaethau iechyd, 
gofal cymdeithasol a lles, yn ardal 
Gorllewin Cymru.   
Mae’r Bartneriaeth yn dod â’r tri 
Awdurdod Lleol yng Ngorllewin 
Cymru (Cyngor Sir Gâr, Cyngor 
Ceredigion a Chyngor Sir Penfro), 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a 
chynrychiolwyr o’r trydydd sector a’r 
sector annibynnol ynghyd. 
Mae’r sefydliadau Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol yng Ngorllewin Cymru 
wedi bod yn gweithio ar ddatblygu 
strategaeth ranbarthol ar gyfer 
Gofalwyr di-dâl.   
Mae Llywodraeth Cymru yn diffinio 
Gofalwr fel: “unrhyw un o unrhyw oed, 
sy’n darparu gofal di-dâl a chymorth i 
berthynas, ffrind neu gymydog sy’n 
anabl, yn sâl yn gorfforol neu’n 
feddyliol, neu sy’n cael ei effeithio gan 
gamddefnyddio sylweddau”. 
Er mwyn goleuo’r strategaeth, yn 
ddiweddar cynhaliodd WWCP arolwg, 
a oedd yn seiliedig ar y tair thema 
allweddol a nodwyd gan Lywodraeth 
Cymru: 
• Adnabod Gofalwyr 
• Cefnogi bywyd ochr yn ochr â 

gofalu  
• Darparu gwybodaeth, cyngor a 

chymorth  
Helpodd data a gasglwyd gan Ofalwyr 
a fu’n cyfranogi i siapio’r Strategaeth 
Gofalwyr Ranbarthol, a fydd yn cael ei 
lansio yn ystod Wythnos Gofalwyr. 

A oes rhywun yn dibynnu arnoch 
chi am gymorth a chefnogaeth?   
Beth fydd yn digwydd os bydd rhywbeth yn 
digwydd i chi? A oes gennych gynllun wrth gefn? 
Mae llawer o Ofalwyr yn hoffi ymdopi ar eu pennau eu hunain, heb 
gymorth o’r tu allan, ond maen nhw’n poeni beth fydd yn 
digwydd, os bydd sefyllfaoedd penodol codi.  Dydyn ni byth yn 
disgwyl i argyfwng ddigwydd, ond pan fyddwn yn wynebu 
amgylchiadau annisgwyl, gall droi ein bywyd wyneb i waered ac, 
os oes rhywun yn dibynnu arnoch am gymorth a chefnogaeth, gall 
gael effaith ar eu bywyd nhw hefyd.  
Beth yw argyfwng?  Gall argyfwng fod yn salwch, yn argyfwng 
personol neu’n ddigwyddiad sydyn neu fyr rybudd, sy’n golygu 
eich bod chi, y Gofalwr, yn cael eich gwahanu oddi wrth y person 
sy’n derbyn gofal, am dymor byr neu dymor hir.  
Mae creu Cynllun Argyfwng, ar eich cyfer chi a’r person rydych yn 
gofalu amdano, yn helpu i leddfu’ch pryderon, os na fyddwch yn 
gallu gofalu am y person sy’n derbyn gofal gennych yn y dyfodol.  
Os am fwy o wybodaeth neu gyngor ar y mesurau diogelwch y 
gallwch chi eu cymryd, pe bai rhywbeth yn digwydd i chi yn y 
dyfodol, neu os am help i greu cynllun argyfwng neu gynllun wrth 
gefn wedi’u personoli, cysylltwch â’r Gwasanaeth Gwybodaeth i 
Ofalwyr ar 0300 0200 002. 
Beth yw’r Cerdyn Argyfwng Gofalwyr?  Mae’n gerdyn maint cerdyn 
credyd yr ydych chi, y Gofalwr, yn ei gario bob amser.  Defnyddir y 
cerdyn fel ffynhonnell adnabod, rhag ofn y byddwch yn dioddef 
damwain neu salwch sydyn.  Mae’r cerdyn wedi’i gofrestru gyda 
Llesiant Delta (Tîm Gofal Cymdeithasol), a fydd yn cadw’ch 
manylion, fel y gellir trefnu cymorth, drwy gysylltiadau brys o’ch 
dewis chi, ar gyfer y person rydych yn gofalu amdano.  Mae’n bosib 
hefyd y byddwch yn gymwys i gael disgowntiau penodol i Ofalwyr.   

Os am wybod mwy, cysylltwch â’r  
Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr ar: 0300 0200 002  

neu Llesiant Delta ar: 0300 333 2222.



CORONAFEIRWS  
amddiffyn eich iechyd meddwl a’ch lles  

Peidio â chynhyrfu a chadw’n iach: cynghorion i chi a’r rhai rydych yn gofalu amdanynt 

1. Brwydrwch yn erbyn lefelau cynyddol o orbryder, drwy 
osod terfyn amser caeth ar faint fyddwch chi’n ei ddarllen 
am y Coronafeirws ar y cyfryngau cymdeithasol ac ar y 
newyddion. Dilynwch gyngor ffynonellau dibynadwy yn 
unig, megis gov.uk a gwefannau’r GIG, a chadwch lygad 
am eu diweddariadau dyddiol.  

2. Neilltuwch slot amser yn ystod y dydd ar gyfer 
gweithgaredd yr ydych yn ei fwynhau - boed hynny’n 
ddarllen, ysgrifennu, paentio, coginio, garddio neu’n wau.  
Anogwch y rhai rydych yn gofalu amdanynt i neilltuo 
amser ar gyfer gweithgareddau maen nhw’n eu mwynhau 
hefyd.   

3. Ceisiwch ddod o hyd i ychydig funudau i chi’ch hun – i 
ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar, neu dim ond gwrando ar 
gerddoriaeth hyd yn oed, mae’n ffordd wych o ddod o hyd 
i lonyddwch a thawelwch meddwl.  Gall ymarferion ar eich 
eistedd, ioga neu ddawns eich helpu i roi hwb i’r 
endorffinau hefyd.  Ceir rhai syniadau da ar gyfer 
ymarferion y gallwch eu gwneud gartref ar wefan y GIG. 

4. Gall dod o hyd i raglen, trefn neu strwythur i’w dilyn fod 
yn ffordd dda o gadw rheolaeth ar eich emosiynau, a gall 
fod yn ddefnyddiol creu trefn ar gyfer y person rydych yn 
gofalu amdano, os oes arno / arni angen cymorth i wneud 
hynny.  Beth am roi cynnig ar gwrs hyfforddi ar-lein am 
ddim?   

5. Gwyddwn y gall cael digon o gwsg fod yn sialens i lawer o 
Ofalwyr. Mae rhai pobl yn ystyried bod ymarferion myfyrio 
cyn mynd i’r gwely’n help mawr.  Mae awgrymiadau eraill 
yn cynnwys cael bath gydag olew lafant, yfed te camomil 
neu ddarllen – ceisiwch ddod o hyd i ffyrdd o ddianc yn 
llwyr – yn enwedig oddi wrth ddyfeisiau ar-lein.  

6. Cadwch mewn cysylltiad â ffrindiau, aelodau’r teulu ac 
eraill, dros y ffôn neu ar-lein.  Mae’n gysur gwybod ar adeg 
fel hon y gall fod yn hawdd cyfathrebu, hyd yn oed os 
ydych yn bell i ffwrdd.  Gall sgwrsio a rhannu eich 
teimladau gyda rhywun sy’n deall fod yn ollyngiad a 
rhyddhad enfawr.  Os ydych yn teimlo’n unig iawn a dan 
straen ofnadwy, mae’r Samariaid yn cynnig gwasanaeth 
gwrando 24-awr: 116 123.  

7. Cofiwch fod yna rai sydd weithiau’n ceisio ecsbloetio pobl 
mewn amgylchiadau bregus, felly, byddwch yn 
wyliadwrus o sgamwyr sy’n ffugio bod yn ffynonellau 
cymorth, a dilynwch eich greddf.  

8. Mynnwch beth awyr iach drwy agor eich ffenestri, 
cerdded o amgylch yr ardd, mynd am dro neu i loncian 
(cyhyd â’ch bod yn cadw at ganllawiau’r Llywodraeth, o 
ran mynd allan  a chadw pellter cymdeithasol). 
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Canllawiau ar y 
Coronafeirws 
Dewch o hyd i wybodaeth am yr hyn 
y gallai’r Coronafeirws (COVID-19) ei 
olygu i chi neu rywun rydych yn 
gofalu amdano. Os ydych yn poeni 
am yr hyn y gallai’r Coronafeirws ei 
olygu i chi, neu rywun rydych yn 
gofalu amdano, gallwch ddod o hyd 
i wybodaeth ddefnyddiol, hawdd ei 
dilyn, ar y gwefannau canlynol: 

• Mae gwefan Llywodraeth y DU 
yn cynnig gwybodaeth i 
unigolion a busnesau yng 
Nghymru. 

• Gwefan Llyw.Cymru. 
• Gwefan Galw Iechyd Cymru. 
• Gwefan Iechyd Cyhoeddus 

Cymru. 
• Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr 

Cymru, mewn partneriaeth gyda’r 
Gymdeithas Fferyllol Frenhinol, 
Fferylliaeth Gymunedol Cymru, 
Gofalwyr Cymru a Llywodraeth 
Cymru, wedi paratoi cyfres o 
adnoddau i wella mynediad at 
feddyginiaethau ac i adnabod 
gofalwyr mewn fferyllfeydd a 
siopau mân werthu yn ystod 
COVID-19.   

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

Syniadau ar gyfer eich cynllun gweithredu lles

https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-information-for-individuals-and-businesses-in-wales.cy
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https://llyw.cymru/coronafeirws?_ga=2.138317619.2042941664.1591003920-993627330.1589880044
https://111.wales.nhs.uk/Default.aspx?locale=cy
https://icc.gig.cymru/pynciau/coronafeirws/
https://icc.gig.cymru/pynciau/coronafeirws/
https://icc.gig.cymru/pynciau/coronafeirws/
https://carers.org/around-the-uk-our-work-in-wales/cymru-covid19
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Archfarchnad  Pwy all siopa  Pryd

Sainsbury’s Pobl hŷn, pobl anabl, pobl 
agored i niwed a gofalwyr 

8-9yb ar ddydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener 

Co-op Pobl risg uchel a’r rhai sy’n 
gofalu amdanynt

8-9yb., dydd Llun i ddydd Sadwrn, 10-11yb ar ddydd Sul

Waitrose Pobl hŷn Yr awr gyntaf mae’r siop ar agor bob dydd

M&S Pobl hŷn Yr awr gyntaf mae’r siop ar agor ar ddydd Llun a dydd Iau 

Iceland Pobl hŷn  8-9yb – Pob dydd  

Tesco Pobl hŷn a phobl agored i niwed 9-10yb ar ddydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener

ALDI Pobl hŷn a phobl agored i niwed 
nad sy’n gallu siopa ar-lein

30 munud cyn agor ddydd Llun i ddydd Sadwrn 
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Gwasanaeth Cymorth Newydd i Ofalwyr
Mae nifer y Gofalwyr di-dâl yn cynyddu ac, i gydnabod eu cyfraniad 
at gefnogi gofal aelodau’r teulu, mae’r Bwrdd Iechyd wedi 
comisiynu prosiect peilot, i sefydlu Swyddogion Gofalwyr yn Ysbyty 
Tywysog Philip, Llanelli ac Ysbyty Cyffredinol Glangwili, 
Caerfyrddin.    

Mae’r prosiect peilot yn bartneriaeth rhwng y Bwrdd Iechyd a 
phartneriaid Awdurdod Lleol, ac mae’n cael ei gynnal gan 
Ymddiriedolaeth Gofalwyr Croesffyrdd Sir Gâr yn Sir Gaerfyrddin.  

Nod y prosiect yw creu ymwybyddiaeth o Ofalwyr, a darparu 
gwybodaeth, cymorth a hyfforddiant i staff yn Ysbyty Cyffredinol 
Glangwili (YCG) ac Ysbyty Tywysog Philip (YTP), er mwyn helpu staff 
i ddeall y problemau sy’n wynebu Gofalwyr, a chefnogi cynnwys 
Gofalwyr yn y broses trefnu i ryddhau cleifion.  Yn ychwanegol, 
bydd y Swyddog Gofalwyr yn darparu cymorth un i un 
uniongyrchol i Ofalwyr, i helpu sicrhau bod y broses ryddhau yn un 
llyfn.   

Dywedodd Clare Hale, Rheolwr Partneriaeth Strategol a 
Chynhwysiant gyda Bwrdd Iechyd Hywel Dda, “Bydd Swyddogion 
Gofalwyr yn chwarae rôl hanfodol wrth helpu i gefnogi a darparu 
cyngor i Ofalwyr di-dâl drwy eu siwrnai ysbyty, boed hynny fel 
Gofalwr a/neu glaf.  Bydd y Swyddogion Gofalwyr yn gweithio’n 
uniongyrchol ar wardiau ysbyty, ac yn cyfeirio pobl at wasanaethau 
eraill i gael cymorth.  Byddant yn cefnogi Gofalwyr ac yn addysgu 
staff ar y problemau sy’n wynebu Gofalwyr di-dâl, er mwyn sicrhau 
cyswllt effeithiol ar feysydd megis rhyddhau o’r ysbyty”. 

Dawn Walters 
Swyddog Gofalwyr  

Ysbyty Tywysog Philip,  

Llanelli   

Ffôn: 07971 597 218 
E-bost: dawn@carmarthenshirecarers.org.uk

Y cymorth mae archfarchnadoedd yn ei gynnig i Bobl 
Hŷn a Gofalwyr  
Yn gyffredinol, mae pob un o’r archfarchnadoedd wedi cynyddu nifer 
eu slotiau danfon i’ch cartref, ac maen nhw’n rhoi blaenoriaeth i’r 
rhai y mae’r Llywodraeth wedi nodi eu bod yn agored i niwed. 

Ben Innocent 
Swyddog Gofalwyr  
Ysbyty Cyffredinol Glangwili, 
Caerfyrddin 

Ffôn: 07971 597 273 
E-bost: ben1@carmarthenshirecarers.org.uk



Mae hanes hir gan Undebau Credyd o weithio i helpu 
eu haelodau yn ystod cyfnodau heriol, ac maen 
nhw’n parhau i gynnig cyllid fforddiadwy, gan 
gynnwys i’r rhai hynny sy’n agored i newid yn 
economaidd, yn ystod yr argyfwng.  

Mae mwyafrif y canghennau wedi aros ar agor, am lai 
o oriau, gan alluogi rhai apwyntiadau wyneb yn 
wyneb i’r bobl fwyaf agored i niwed.  Gall pobl gael 
mynediad at wasanaethau Undeb Credyd ar-lein, 
gyda cheisiadau am fenthyciad a mynediad at 
gynilion ar gael trwy’r gwefannau. 

Mae Undebau Credyd yn arbennig o bwysig i bobl 
sy’n dioddef trafferthion ariannol yn ystod 
cyfyngiadau symud Covid-19, ac a all fod mewn 
perygl o gael eu denu gan fenthycwyr stepen drws 
neu usurwyr llog uchel sydd, yn ôl Undeb Benthyca 
Arian Anghyfreithlon Cymru, yn manteisio ar bobl 
sy’n agored i niwed ar hyn o bryd.   

Mae Undebau Credyd yn darparu benthyciadau 
fforddiadwy, gan ddechrau o £50, ac fel darparwyr 
cynilion a benthyciadau moesegol, maen nhw’n 
cynnig dull llawer mwy diogel o fenthyca tymor byr.   

Fel banciau cymunedol, nid er elw, sy’n canolbwyntio 
ar fenthyca cyfrifol, bydd Undebau Credyd yn gofalu 
eu bod yn cyfrif yr hyn mae benthycwyr yn gallu’i 
fforddio.  

Yng Nghymru, ceir 18 o Undebau Credyd, sy’n cynnig 
cynilion a benthyciadau drwy ganghennau lleol, ac 
ar-lein hefyd.  Gellir dod o hyd i fwy o wybodaeth am 
Undebau Credyd yng Nghymru drwy ddilyn y ddolen 
ganlynol: 
https://creditunionsofwales.co.uk
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Os am wybod mwy, ewch i: https://www.mentalhealthandmoneyadvice.org/wal/

Gwybodaeth am Undebau Credyd 

• Cyngor arbenigol 
• Cyfrifianellau ac adnoddau ariannol am ddim  
• Llythyrau enghreifftiol a thempledi y gallwch eu 

hanfon at sefydliadau 
• Storiâu bywyd go iawn 
• Cysylltiadau defnyddiol 
 
Gwasanaeth ar-lein yn unig ydyw ar hyn o bryd, fodd 
bynnag, os oes angen i chi siarad â rhywun, yna gallwch 
ddefnyddio adran “Cymorth a Chysylltiadau” y wefan, i 
gael manylion cyswllt lleol a chenedlaethol y 
sefydliadau y gallwch siarad â nhw.  

Paratowyd y cyngor gan Mental Health UK, sy’n cael ei 
gynrychioli gan Hafal yng Nghymru, gyda chefnogaeth 
Grŵp Bancio Lloyds. 

Pa gymorth sydd 
ar gael ar y 
wefan? 

‘Mental Health & Money Advice’ yw’r 
gwasanaeth cyngor ar-lein cyntaf yn y DU 
sydd wedi’i gynllunio i’ch helpu i ddeall, 
rheoli a gwella eich iechyd ariannol a’ch 
iechyd meddwl.  Mae’n cyfuno cymorth ar 
gyfer problemau ariannol ac iechyd meddwl.   

Mae’r wefan yn cynnwys llawer o gyngor 
defnyddiol, ac mae’n cynnig cymorth i 
unrhyw un â salwch meddwl sy’n profi 
trafferthion ariannol, yn ogystal ag unrhyw 
un y mae eu problemau ariannol yn cael 
effaith ar eu hiechyd meddwl.  

Mae llawer o bobl yn y DU yn dioddef 
problemau ariannol a phroblemau iechyd 
meddwl, ac mae llawer mwy mewn perygl 
am eu bod mewn trafferthion ariannol.   

Gyda’i gilydd, gall y problemau hyn greu 
cylch gofidus, a all arwain at broblemau 
gyda pherthnasau, gwaith a thai.
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Ers y cylchlythyr diwethaf, rydym wedi cynnal nifer o 
weithgareddau ar gyfer Gofalwyr sy’n oedolion ifanc, i roi seibiant 
byr o ofalu iddynt, gan gynnwys Gŵyl y Gaeaf, pantomeim 
Aladdin yn Theatr y Ffwrnes, a gwibdaith breswyl Datrys 
Dirgelwch i Frechfa, lle cafodd pawb eu rôl a chael gwisgo fel eu 
cymeriadau – ceir llun hyfryd o’r digwyddiad. 

Yn yr un modd â phrosiect CEY, mae pob un o’n clybiau a’n 
gwibdeithiau wedi cael eu gohirio, oherwydd y mesurau cadw 
pellter cymdeithasol, ond rydym yn dod o hyd i ddatrysiadau 
creadigol i gynnal y cymorth yn ystod y cyfnod anodd hwn.  Mae 
hyn yn cynnwys negeseuon testun, galwadau ffôn ac e-byst 
rheolaidd, cyfarfodydd Zoom wythnosol a chwis YAC, mewn 
gwisg ffansi weithiau hyd yn oed!   

Rydym yn parhau hefyd i weithio mewn partneriaeth gyda 
gwasanaethau lleol, i sicrhau bod Gofalwyr yn cael cymorth,  
a’u bod yn gallu cael mynediad at ddanfoniadau bwyd 
a phresgripsiynau.

Gwasanaeth Gofalwyr sy’n Blant a Phobl Ifanc 

Dechreuodd 2020 ar wib, gyda dau ddigwyddiad ym mis Ionawr, i ddathlu Diwrnod 
Cenedlaethol Ymwybyddiaeth o Ofalwyr Ifanc.  Roedd y plant i gyd wrth eu bodd 
gyda’r rhain, ac roedd cyfanswm o 80 yn bresennol yn y Play King, gyda 
Gwasanaeth Gofalwyr Ifanc yr Awdurdod Lleol yn ymuno â ni ar gyfer y 
gweithgarwch partneriaeth.  Yn ystod y gwyliau hanner tymor ym mis 
Chwefror, cynhalion ni ddiwrnodau seibiant hwyliog ar gyfer y plant a’r 
arddegwyr ond, yn anffodus, nid ydym wedi gallu cynnal unrhyw 
weithgareddau pellach, oherwydd cyfyngiadau COVID-19.  Mae hyn yn 
drueni mawr, gan ein bod wrthi’n trefnu prosiect creadigrwydd gyda 
Bardd Plant Cymru ym mis Ebrill, ac yn lansio ein pumed clwb 
Gofalwyr ifanc pan gyflwynwyd y camau hunanynysu. 

Blynyddoedd Addysgol Gofalwyr (Prosiect CEY)

Yn ystod y pandemig COVID-19 hwn, mae tîm CEY yn 
canolbwyntio ar dri pheth: 

1) bod Gofalwyr ifanc a’u teuluoedd yn cael mynediad at y 
bwyd a’r feddyginiaeth sydd eu hangen  

2) amddiffyn a hybu iechyd meddwl da ymhlith y Gofalwyr 
ifanc  

3) cadw Gofalwyr ifanc mewn cysylltiad â’u cyfoedion a’u 
rhwydweithiau cymorth o’u cartrefi.  

Mae tîm CEY mewn cysylltiad rheolaidd gyda’n Gofalwyr ifanc, 
yn trafod gyda’r cyngor a’r ysgolion, i sicrhau eu bod yn cael 
bwyd ac yn cadw i fyny gyda’u haddysg, ac mae’n cynnal 
clybiau Zoom wythnosol ar gyfer y gwahanol grwpiau oedran.  
Mae’r tîm yn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol hefyd, i roi 
anogaeth, adnoddau a gweithgareddau hwyliog i’r Gofalwyr 
ifanc eu gwneud gartref. 

Prosiect Gofalwyr sy’n 
Oedolion Ifanc (YAC) 

Datrys Dirgelwch i Frechfa
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Prosiect Ymgysylltu 
Addysg 
Ers Ionawr 2020, mae Rhys Evans a 
Justine O’Shea wedi cael eu cyflogi 
fel Gweithwyr Prosiect Ymgysylltu 
Addysg, gyda’r nod o godi 
ymwybyddiaeth mewn ysgolion, 
colegau a phrifysgolion, o’r 
problemau mae Gofalwyr iau yn eu 
hwynebu.  Hyd yn hyn, maent wedi 
cyflwyno sesiynau i ysgolion, ar gyfer 
disgyblion ac athrawon, ac maent 
wedi rhoi cymorth i Ofalwyr ifanc, 
sy’n cael trafferth taro cydbwysedd 
rhwng eu rolau gofalu a’u haddysg.  
Yn ystod COVID-19, maent wrthi’n 
brysur yn datblygu adnoddau ac yn 
cyflwyno gweminarau ar-lein.   

Prosiect Digwyddiadau 
 ac Allgymorth 
Lucy Griffiths yw ein Cydlynydd 
Digwyddiadau ac Allgymorth newydd, 
ac mi roedd wedi gwneud dechrau da 
ar gynnal a threfnu gweithgareddau, 
cyn i’r mesurau cadw pellter 
cymdeithasol olygu bod yn rhaid 
gohirio popeth.  Bydd Lucy yn trefnu 
gwibdeithiau dydd a seibiannau 
preswyl i Ofalwyr 5-25 oed, a dyddiau 
allan i Ofalwyr mewn oed, gyda 
chymorth y gwasanaeth Gwybodaeth 
ac Allgymorth i Ofalwyr. Yn ogystal, 
trefnir digwyddiad amlasiantaethol yn 
flynyddol, gyda’r nod o greu 
ymwybyddiaeth ymhlith sefydliadau 
sy’n bartneriaid o’r cymorth sydd ar 
gael i Ofalwyr 5-25 oed yn Sir 
Gaerfyrddin.

Ers Ionawr 2020, mae Andy Fewtrell Smith 
wedi cael ei gyflogi fel Cydlynydd y prosiect 
newydd hwn.  Mae wyth o Ofalwyr sy’n 
oedolion ifanc wedi cael eu recriwtio fel 
mentoriaid cymheiriaid, ac maen nhw wedi 
dechrau ar eu hyfforddiant sefydlu, a’r nod 
yw eu helpu i ddatblygu eu sgiliau a’u 
profiad, fel y gallant ymgymryd â rolau 
cyffrous, megis bod yn ymddiriedolwyr ar 
Ymddiriedolaeth Gofalwyr Croesffyrdd Sir 
Gâr Cyf.  Cyn cyfyngiadau COVID-19, roedd 
dau wirfoddolwr wedi cael eu recriwtio, 
gyda mwy’n dangos diddordeb mewn rhai 
o’r niferus rolau y gallwn eu cynnig i’r rhai 
sydd am wirfoddoli gyda’n sefydliad.  Ar hyn 
o bryd, mae Andy yn gweithio ar broses 
recriwtio ar-lein, ac mae hysbyseb ar wahân 
yn y cylchlythyr, sy’n cynnwys mwy o 
wybodaeth a’i fanylion cyswllt, os hoffai 
unrhyw un ymgeisio. 

Y Gwasanaeth Gofalwyr sy’n Blant a  
 Phobl Ifanc a Phrosiectau Cronfa 
 Gymunedol y Loteri Genedlaethol 

Gwasanaeth Gofalwyr sy’n Blant a Phobl Ifanc 

Prosiect Gwirfoddolwyr a  
 Mentoriaid Cymheiriaid 

   Newyddion Gofalwyr Sir Gâr
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Cyfyngiadau ar Ymweld 
ag Ysbytai 

Oherwydd y pandemig COVID-19 presennol, mae 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi cyflwyno nifer o 
fesurau, sy’n cyfyngu ar y trefniadau ymweld arferol ym 
mhob un o’u hysbytai.   

Rhoddwyd y mesurau ar waith i ddiogelu’r cleifion, y 
staff a’r cyhoedd.  Er mwyn helpu’r cleifion a’u teuluoedd 
i ymdopi â’r newidiadau hyn, mae’r Bwrdd Iechyd wedi 
cyflwyno ffyrdd newydd o gysylltu â’r cleifion, trwy 
adael negeseuon neu ollwng eiddo i anwyliaid.  Mae’r 
rhain yn cynnwys: 

Aros mewn Cysylltiad:   
Galwadau ffôn gyda’ch anwylyn neu ymweliadau 
rhithwir; h.y. galwad fideo trwy FaceTime, Messenger 
neu Skype 

Meddwl Amdanoch: 
Anfonwch neges at eich anwylyn, gall gynnwys llun, 
cerdd neu gerdyn, a fydd yn cael eu hargraffu a’u 
dosbarthu i’r claf.  Anfonwch e-bost at: 
ThinkingOfYou.HDD@wales.nhs.uk  

Gwasanaeth Aros, Gollwng a Mynd: ar gyfer dillad 
golch y claf ac eitemau nad ydynt yn rhai drud. 

Os am ddefnyddio unrhyw un o’r 
gwasanaethau hyn, ffoniwch: 
0300 0200 159 

E-gerdyn i 
Wirfoddolwyr  
Gellir prynu cardiau rhodd i wirfoddolwyr ar-
lein, a gall pobl heblaw’r prynwr eu defnyddio 
i brynu siopa yn y siop ar eu cyfer. 

Yn gyffredinol, mae’r rhain yn cael eu prynu 
ar-lein, yna mae e-bost sy’n cynnwys Côd Bar 
yn cael ei anfon at naill ai’r prynwr neu’r 
derbynnydd a enwyd, a all ei ddefnyddio 
wedyn i brynu nwyddau yn y siop.  Mae hyn 
yn galluogi talu digyswllt i wirfoddolwyr a 
staff y siop.    

• Mae ASDA, Sainsbury’s, Waitrose, M&S, 
Morrison’s a’r Co-op yn cynnig cerdyn y 
gellir ei brynu ar-lein a/neu yn y siop.  Mae 
rhai’n fodlon gwerthu’r cerdyn dros y ffôn.  
Mae’r symiau’n amrywio o £5-£500. 

• Mae ALDI yn cynnig system dalebau, lle 
gellir eu prynu ar-lein ac yna’u defnyddio i 
siopa ar ran y person.  

• Mae SPAR yn derbyn gwasanaeth “deiliad y 
cerdyn ddim yn bresennol” mewn 600 o 
siopau yng Nghymru a Lloegr.

Mae HAIPAC yn bodoli’n bennaf i leihau’r pwysau ar 
rieni a gofalwyr unigolion sy’n byw yn Sir 
Gaerfyrddin ac sydd ag anghenion ychwanegol, a’r 
gweithwyr proffesiynol sy’n eu cynorthwyo nhw. 

Cynlluniwyd gan Rieni a 
Gofalwyr, ar gyfer 
Rhieni a Gofalwyr …

Gallwch ddod o hyd i ni ar 
www.haipac. org.uk, neu dilynwch 
ni ar ein tudalen Facebook 

Clybiau Plant a Phobl Ifanc ar 
gyfer unigolion ag anghenion 
cymhleth, anabledd dysgu ac 
awtistiaeth 
Oherwydd Covid – 19, ataliwyd ein Clybiau Plant a Phobl 
Ifanc at Canolfan Elfed, Uned Myrddin, Heol Goffa, 
Caemaen a Threioan ar 16 Mawrth, ond rydym wedi 
parhau i gefnogi’r teuluoedd hynny a’u plant a oedd 
eisiau parhau i ymgysylltu â ni.  

Pob wythnos, mae grŵp bach ymroddgar o staff yn 
rhedeg sesiynau ar-lein, ar sail 1:1 ac mewn grwpiau bach.  
Mae atborth y rhieni wedi bod yn eithriadol o gadarnhaol, 
gan fod y plant wedi gallu cyfarfod, a sgwrsio gyda rhai 
o’u ffrindiau, maen nhw wedi chwarae gemau, megis 
helfeydd sborion yr Enfys, wedi gosod tasgau iddyn 
nhw’u hunain i’w cwblhau, ac wedi dawnsio a chael hwyl! 

Bu pob un o’r staff wrthi’n creu fideo, i roi gwybod i’r 
teuluoedd a’u plant ein bod ni i gyd yn  meddwl am bob 
un ohonynt.  Defnyddiwch y ddolen isod i weld ein fideo 
ar ein sianel YouTube:     
https://www.youtube.com/watch?v=KI7JqWJl92o&t=2s
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Cynorthwyo  
pobl i fyw’n annibynnol 

Beth yw'r prosiect CONNECT? 

Mae'r prosiect CONNECT yn darparu gwasanaeth 
teleofal a llinell bywyd ar draws Sir Gaerfyrddin, Sir 
Benfro a Cheredigion.  Mae'r prosiect peilot, sef y 
cyntaf o'i fath yng Nghymru, wedi'i ariannu gan 
Gronfa Trawsnewid Llywodraeth Cymru, gan alluogi 
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 lunio dyfodol 
gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol ledled 
gorllewin Cymru. 

Cymorth CONNECT i Ofalwyr 

Cysylltu â Ni   
Rydym yn cynnig pecyn cymorth lle mae'r gofalwr 
a'r sawl sy'n derbyn gofal yn rhannu llinell bywyd, 
ond mae gwasanaethau cymorth eraill wedi'u 
teilwra fesul unigolyn.  Yn dilyn asesiad cychwynnol, 
byddwn yn creu cynllun i chi yn unig.  I gofrestru, 
ffoniwch 0300 333 2222. 

Pecynnau Pwrpasol - Gofal trwy Gymorth 
Technoleg 

Gan ddibynnu ar ba gymorth sydd ei angen ar y 
gofalwr a'r cleient sy'n derbyn gofal, byddwn yn creu 
pecyn pwrpasol Gofal trwy Gymorth Technoleg i 
gefnogi eu hanghenion unigol.    

Galwadau llesiant rhagweithiol 
Byddwn yn darparu galwadau 
llesiant rheolaidd, i gefnogi eich 
lles a'ch anghenion llesiant.  
Gallai'r galwadau hyn fod yn 
wythnosol, yn fisol neu hyd yn 
oed ychydig o weithiau'r 
wythnos, gan ddibynnu ar 
anghenion penodol. 

Gweithgareddau a chymorth llesiant  
Rydym hefyd yn darparu gweithgareddau a 
chymorth llesiant ehangach, megis helpu gofalwyr i 
ail-ymgysylltu â'r gymuned leol (yn rhithwir ar hyn o 
bryd, ond yn gorfforol yn y tymor hir) fel y gallant 
gadw mewn cysylltiad â ffrindiau, teulu, gofalwyr 
eraill, grwpiau cymunedol neu drwy gysylltu 
unigolion o'r un meddylfryd drwy lechen drwy'r app 
CONNECT 2U newydd. 

Os ydych yn ofalwr di-dâl, byddwn yn eich cysylltu 
â'r llwybrau cymorth lleol perthnasol, er mwyn 
sicrhau eich bod yn cael y cymorth iawn pan fydd ei 
angen arnoch. 

Ymateb Cymunedol 
Ein nod yw darparu gwasanaeth Ymateb 
Cymunedol priodol 24/7, sy'n cefnogi codymau nad 
ydynt wedi achosi anaf ac anghenion lles, gan roi 
tawelwch meddwl i ofalwyr a'r cleient sy'n derbyn 
gofal o wybod bod cymorth ar gael bob amser, os 
bydd ei angen arnynt.  

I gael rhagor o wybodaeth am y gwasanaeth CONNECT a'r taliadau perthnasol,  
cysylltwch â'n tîm cyfeillgar: 

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

#35,2(%15/5,/&5
$35'+40.10/5)4+35
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Cyfeirlyfr Cymorth 
Cymunedol COVID-19   
Mae cymunedau a busnesau ledled Sir Gaerfyrddin 
wedi dod ynghyd i helpu, lle bynnag y gallant, trwy 
gynnig; cymorth ymarferol ac emosiynol.  

Gallwch ddod o hyd i 
wybodaeth am fusnesau 
lleol sy’n mynd y filltir 
ychwanegol i gynorthwyo 
trigolion lleol, trwy ymweld 
ag Ystafell Newyddion 
Cyngor Sir Gâr: 
newyddion.sirgar.llyw.cymru/coronafeirws 

Os am gofrestru eich busnes neu wasanaeth, neu ofyn 
am gymorth, e-bostiwch: 
covid19community@carmarthenshire.gov.uk  

Os am wybod mwy am y cymorth sydd ar gael yn eich 
ward, gallwch gysylltu a’ch Cynghorydd lleol neu 
ffonio ein llinell gymorth ar 01267 234567, rhwng 
8.30yb a 6yh., saith diwrnod yr wythnos. 

Rydych chi’n gwneud yn wych 

Gallwch oroesi’r dyddiau anodd 

Bydd pethau’n gwella 

Mae eich gorau yn fwy na digon 

Nid ydych ar eich pen eich hun

Rhag ofn nad oes unrhyw
un wedi dwued wrthych heddiw...

Cysylltu Sir Gâr 

Mae Cysylltu Sir Gâr yn eich galluogi i ofyn am 
gymorth neu i gynnig cymorth, a helpu trwy 
wirfoddoli’n anffurfiol ar 
connect2carmarthenshire.org.uk 

Erbyn hyn, mae gennym 120 o aelodau, ac 17 o 
weithgareddau cynigion a cheisiadau.  Fel 
mwyafrif y cyfleoedd gwirfoddoli ar hyn o bryd, 
rydym wedi cael mwy o gynigion na cheisiadau.  
Gellir gwneud cais am unrhyw beth, nid dim ond 
pethau amlwg megis siopa ayb., megis eisiau 
dysgu sgil newydd, eisiau gwybodaeth am rannu 
llyfrau ayb., a gall pobl nad ydynt wedi’u cynnwys 
yn ddigidol gael Cydlynydd neu aelod arall i 
gyflwyno cais ar eu rhan.  Os hoffech wybod mwy, 
cysylltwch â Susan Smith, Cysylltydd Cymunedol a 
Mwy Sir Gaerfyrddin, trwy ebostio: 
susansmith@cccpartners.org.uk   

neu gallwch wylio’r fideo hwn i weld sut mae’n 
gweithio 

https://www.youtube.com/watch?v=wJxS7gZq
EXY&feature=youtu.be  

 

http://newyddion.sirgar.llyw.cymru/2020/02/canllawiau-coronafeirws-covid-19/#.XtYq6S2ZNHc
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‘Mae’ 
 

Mae murmur yn yr awel 
Mae cân am benrhyn tawel 
Mae llun y gallwn glywed 
Mae aros, ac mae muned 

Mae o na bawn i yno 
Mae eiddil heb eiddilwch 
A thacsi i gwm tawelwch 

Mae pen y lôn, mae cael yn ôl 
Trwy niwl y wawr…mae haul ar 

fryn – daw dydd, daw bore newydd 
Mae calon Cymru’n curo 
Drwy’r saib yn ailegino 

Mae amser gwell yn dyfod. 
 

gan Mererid Hopwood 

When Just The Tide Went Out 
Last night as I lay sleeping, when dreams came fast to me 
I dreamt i saw Jerusalem beside a timeless sea 
And one dream I’ll remember as the stars began to fall 
Was Banksy painting Alun Wye on my neighbours garage wall 
And dreams like that sustain me ‘til these darkest times have past 
And chase away the shadows no caring night should cast 
But times like this can shine a light as hardship often can 
To see the best in people and the good there is in man 
And I remember Swansea with nobody about 
The shops were closed like Sunday and just the tide went out 
 
And I remember Mumbles with the harbour in its keep 
And the fishing boats at anchor that trawl the waters deep 
And I heard the seabirds calling as the gulls all the wheeled about 
But all the town was sleeping now and just the tide went out 
 
And when these days are over and memories remain 
When children painted Rainbows and the sun shone through the 
rain 
And the doctors and the nurses who strechered all the pain 
And I hope the carers never see a time like this again 
And I preyed last week for Boris, who knocked on Heavens door 
And I thought of voting Tory, which i’ve never done before 
And thought of voting Tory, which i’ve never done before 
And though the sun is shining I’ve no immediate plans 
So I’ll write a book on ‘Staying In’ and “Ways to wash your hands’ 
 
And now more days of lockdown, 3 weeks of staying in 
I’m running out of vodka and i’ve started on the gin 
And my neighbours are complaining, i’ve heard them scream and 
shout 
With the sound the bins are making when I take the empties out 
 
And when all this is over, and our fragile world survives 
And I hope that God is caring now for the ones who gave their 
lives 
And I prey we find an answer, for my faith is cast in doubt 
And God draws back the heavens and all the stars come out 
 
And I’ll remember mornings with nobody about 
When the shops were closed like Sunday, and just the tide went out 
 
By Max Boyce
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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


