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Cyflwyniad
Mae gofalu am rywun yn gallu
bod yn brofiad gwerth chweil,
ond gall hefyd fod yn heriol
ac yn achos straen
weithiau. Mae nifer o
wasanaethau a sefydliadau
gwahanol all fod o
gymorth o safbwynt rhoi
gwybodaeth, a
chefnogaeth ichi.
Nid yw pawb yn ystyried ei
hunan fel Gofalwr, hyd yn oed os
ydynt yn gofalu am rywun. Ystyrir eich
bod yn Ofalwr os oes gennych gyfrifoldebau gofal (di-dâl) ar gyfer
aelod o’r teulu neu ffrind sy’n iau, yn hŷn, yn anabl neu’n ddifrifol
wael. Hyd yn oed os ydych yn derbyn Lwfans Gofal, ystyrir taw
Gofalwr ydych.
Yn aml bydd pobl sy’n gofalu am rywun yn dweud nad ydynt yn
siŵr ble i gael hyd i wybodaeth, a dyna’r rheswm dros gyhoeddi’r
llyfryn hwn, gyda chymorth Cyngor Sir Powys a Bwrdd Iechyd
Addysgu Powys.
Mae’r llyfryn yn cynnwys nifer o gyfeiriadau gwefannau a rhifau
ffôn lle ceir hyd i fwy o wybodaeth. Ac mae hyn yn cynnwys
Credu. Rhestrir cyfeiriadau’r gwefannau a’r rhifau ffôn ar ddiwedd
y llyfryn. Os hoffech dderbyn manylion trwy’r post gan Credu,
neu os hoffech drafod eich sefyllfa bersonol chi, croeso ichi
ffonio Swyddog Gwybodaeth Credu ar 01597 823800.
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Gofalwyr Ifainc
Ystyrir eich bod yn Ofalwr Ifanc os oes gennych gyfrifoldebau
gofal ar gyfer rhywun gyda salwch corfforol neu feddyliol,
anabledd corfforol neu anabledd dysgu, neu broblem gyda
chyffuriau neu alcohol. Hwyrach eich bod yn gofalu am riant,
brawd neu chwaer, nain neu daid neu berthynas arall.
Mae Gofalwyr Ifainc hyd at 16 oed, ac Oedolion Ifainc
sy’n Ofalwyr rhwng 16 - 25 oed. Bydd sefyllfa pob Gofalwr
Ifanc yn unigryw.
Gall y gofal rydych yn ei ddarparu cynnwys cymorth ymarferol a chorfforol
(megis i ymolchi a gwisgo neu goginio a glanhau) yn ogystal â chefnogaeth
emosiynol. Peth hollol naturiol yw teimlo’n fwy blinedig neu’n bryderus
oherwydd y cyfrifoldebau ychwanegol hyn. Hwyrach eich bod yn cael trafferth
dal fyny gyda gwaith ysgol, neu’n teimlo wedi ynysu rhag ffrindiau. Mae’ch
llesiant cyffredinol yn hynod bwysig.
Mae Credu yn deall pa mor bwysig yw cael mynediad at gefnogaeth a
gwybodaeth, a gallu siarad gyda rhywun. Mae’r tîm o weithwyr estyn allan sy’n
rhan o’r Gwasanaeth Gofalwyr Ifainc yn barod i wrando arnoch a deall, a rhoi
unrhyw wybodaeth a chefnogaeth ichi pan ac fel bo’i angen.

Addysg a Hyfforddiant
Gwyddom fod cyfrifoldebau gofal, er eu
bod yn werth chweil, hefyd yn gallu
effeithio ar eich llesiant emosiynol
neu gorfforol, neu ar eich bywyd
ysgol a chyraeddiadau addysgol.
Rydym ar gael i’ch cefnogi.
Er enghraifft, rydym yn awyddus i
sicrhau nad yw’ch addysg yn achos
straen arall yn eich bywyd, ac i’ch
galluogi i fanteisio i’r eithaf ar y
cyfleoedd sydd ar gael ichi. Os nad
yw’r ysgol yn ymwybodol taw gofalwr
ifanc ydych, ni fyddant yn gallu rhoi’r
gefnogaeth ichi mewn perthynas â bod
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yn hwyr er enghraifft, neu lefelau presenoldeb isel, neu beidio cyflwyno gwaith
cartref yn brydlon, neu yn achos canlyniadau gwael, colli gweithgareddau
allgyrsiol, teimlo’n flinedig ac yn unig, neu os ydych yn cael eich bwlio.
Gallwn greu cyswllt gyda’r ysgol a’u cynorthwyo gyda pholisïau ar gyfer
Gofalwyr Ifainc, i hyfforddi athrawon, gwasanaethau ysgol a gwersi ABCH
(Addysg Bersonol, Iechyd a Chymdeithasol). Gallwn helpu’r ysgol i’ch cefnogi
chi, a pharchu eich preifatrwydd yr un pryd er mwyn sicrhau nad ydych yn cael
eich ystyried yn ‘wahanol’. Byddwn yn cynnal sesiynau taro mewn yn rheolaidd
mewn rhai o ysgolion Powys, felly gallwn drefnu eich gweld yno: bydd eich
Gweithiwr Estyn Allan yn gallu rhoi manylion pan fyddwn yn dod i’ch ysgol chi.
Hefyd byddwn yn trefnu tripiau a gweithgareddau ar gyfer Gofalwyr Ifainc ac
Oedolion Ifainc sy’n ofalwyr, er mwyn ichi allu treulio amser gydag eraill sy’n
deall eich bywyd, sy’n helpu cael cydbwysedd rhwng pwysau bywyd a’r ysgol.

Oedolion Ifainc sy’n Ofalwyr
Ystyrir eich bod yn Oedolyn Ifanc sy’n Ofalwr Ifanc os oes
gennych gyfrifoldebau gofal ar gyfer rhywun gyda salwch
corfforol neu feddyliol, anabledd corfforol neu anabledd dysgu,
neu broblem gyda chyffuriau neu alcohol. Hwyrach eich bod yn
gofalu am riant, brawd neu chwaer, nain neu daid neu berthynas
arall. Mae Oedolion Ifainc sy’n Ofalwyr
rhwng 16 - 25 oed.
Yn debyg i Ofalwyr Ifainc, gall y gofal
rydych yn ei ddarparu cynnwys
cymorth ymarferol a chorfforol
(megis i ymolchi a gwisgo neu
goginio a glanhau) yn ogystal â
chefnogaeth emosiynol. Peth
hollol naturiol yw teimlo’n fwy
blinedig neu’n bryderus oherwydd
y cyfrifoldebau ychwanegol hyn.
Hwyrach eich bod yn cael trafferth
dal fyny gyda gwaith ysgol,
neu’n teimlo wedi ynysu rhag ffrindiau.
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Neu hwyrach y byddwch o’r farn y byddwch yn methu mynd i addysg bellach
oherwydd eich cyfrifoldebau Gofal. Mae rhai Oedolion Ifanc sy’n Ofalwyr yn
teimlo nad ydynt yn gallu gweithio tu allan i’r cartref, neu eu bod ond yn gallu
gweithio ar adegau penodol er mwyn sicrhau eu bod ar gael i ofalu am yr unigolyn
sy’n derbyn gofal ganddynt. Mae rhai o’r farn nad ydynt yn gallu gweithio o gwbl.
Mae Credu’n deall pa mor bwysig yw cael mynediad at gefnogaeth a
gwybodaeth, a gallu siarad gyda rhywun. Bydd y tîm o Weithwyr Estyn Allan
yn gwrando arnoch ac yn rhoi’r wybodaeth a’r gefnogaeth sydd eu hangen
arnoch - fel a phan fo’i angen. Mae’r Gweithwyr Estyn Allan ar gael i drafod
cael cydbwysedd rhwng y rôl gofal ac addysg, addysg bellach, gwirfoddoli
a gweithio, ac maent yn barod i drafod eich opsiynau os ydych am adael
y cartref er mwyn gwireddu unrhyw un o’r pethau hyn.

Cysylltu ag eraill
Mae rhai Oedolion Ifainc sy’n Ofalwyr yn dewis cysylltu ag un o’n grwpiau
ar gyfer Oedolion Ifainc sy’n Ofalwyr, ac ymuno â rhai o’r gweithgareddau
megis, ymweld â’r traeth, nosweithiau comedi, ymweliadau â dinasoedd
neu weithgareddau awyr agored. Mae amrediad eang o weithgareddau
ar gael trwy gydol y flwyddyn, ac mae rhywbeth at ddant pawb A gallwch
rannu’ch syniadau ynghylch y gweithgareddau fyddech chi’n hoffi eu gweld
a helpu trefnu tripiau a digwyddiadau.
Fel arfer mae’r adborth gan Oedolion ifainc sy’n Ofalwyr sy’n cymryd
rhan yn y gweithgareddau’n bositif iawn.
Mae rhai’n dweud eu bod wrth eu bodd yn gwneud ffrindiau gydag Oedolion
Ifainc eraill sy’n ofalwyr, oherwydd maent yn deall ei gilydd, ac nid oes angen
poeni am gael eu barnu. Wedi dweud hynny, byddwn hefyd yn helpu pobl
ifanc i gysylltu â chlybiau lleol a gweithgareddau eraill.

Oedolion sy’n Ofalwyr
Ystyrir taw Oedolyn sy’n Ofalwr ydych os ydych dros 18 oed
gyda chyfrifoldebau gofalu am rywun. Hwyrach eich bod yn
gorfod delio gyda chyfrifoldebau gwaith a theulu yn ogystal
â’ch cyfrifoldebau fel Gofalwr, neu hwyrach bod angen trefnu
materion gweinyddol neu gyfreithiol megis hawlio budddaliadau neu drefnu atwrneiaeth. Mae sefyllfa pob unigolyn
yn unigryw ac mae Credu’n ymateb i anghenion unigol.
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Pwy yw Credu?
Mae Credu’n cefnogi Gofalwyr a’u teuluoedd ar draws Powys.
Rydym yn helpu Gofalwyr i ofalu am yr unigolion sy’n derbyn
gofal ganddynt yn ogystal â nhw eu hunain.
Gallwn ddarparu:
• Cylchlythyrau rheolaidd
• Gwybodaeth ac adnoddau ar-lein
• Cyngor cyfrinachol a chefnogaeth bersonol trwy’r tîm
o weithwyr estyn allan a’r Swyddogion Gwybodaeth i Ofalwyr
• Cyfleoedd i gwrdd â gofalwyr eraill yn eich ardal leol
trwy grwpiau, gweithgareddau a thripiau
• Asesiadau llesiant gofalwyr
• Eiriolaeth i ddelio gyda darparwyr gwasanaethau
eraill a chefnogi gofalwyr i allu cynrychioli eu hunain
• Sesiynau cwnsela
• Cyfleoedd hyfforddi
Rydym yn gweithio’n agos iawn gyda sefydliadau Statudol (gwasanaethau
cyhoeddus) a Thrydydd Sector (gwirfoddol ac elusennol), yn ogystal â
Gofalwyr, er mwyn cynnig gwasanaethau ar hyd a lled Powys. Byddwn yn
helpu gweithwyr proffesiynol ym mhob sector i gefnogi Gofalwyr mewn ffordd
effeithiol, er enghraifft ym meysydd ysgolion, tai ac iechyd.
Byddwn yn gwrando ar Ofalwyr ac yn cyfleu eu sylwadau i gyrff ac unigolion
sy’n gyfrifol am lunio polisïau lleol a chenedlaethol ac unigolion sy’n gwneud
penderfyniadau. Byddwn yn cynnal ymgynghoriadau ac yn rhoi adborth o ran
gwella gwasanaethau ar gyfer Gofalwyr, ac yn chwarae rhan weithgar mewn
perthynas â hyrwyddo hawliau gofalwyr. Rhan allweddol o’n rôl yw helpu meithrin
ymwybyddiaeth am Ofalwyr, eu rôl ac anghenion - ar lefel leol a chenedlaethol.
Rydym hefyd yn gweithio gyda nifer o sefydliadau gwirfoddol lleol a
chenedlaethol er mwyn cadw mewn cysylltiad a rhannu gwybodaeth am y
gwasanaethau sydd ar gael. Rydym yn Bartner Rhwydwaith yr Ymddiriedolaeth
Gofalwyr, sef elusen sy’n cefnogi rhwydwaith o sefydliadau cymorth lleol
ar gyfer Gofalwyr.
Does dim ffi aelodaeth, ac rydym yn dibynnu ar gyllid i rannu'r adnoddau
sydd gennym yn rhad ac am ddim gyda Gofalwyr a’u teuluoedd.
8
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Eich Llesiant
Fel gofalwr, hwyrach y byddwch mor brysur yn gofalu am yr
unigolyn sy’n derbyn gofal gennych, y byddwch yn anghofio
am eich iechyd a llesiant eich hunan.
Cynhaliwyd ymchwil helaeth gan y
New Economics Foundation ynghylch
yr hyn sy’n cyfrannu at lesiant.
Mae’r canlyniadau fel a ganlyn:
• Cysywllt
• Bod yn egnïol
• Cymryd sylw
• Dysgu
• Rhoi
Siaradwch gyda ni – gallwn helpu
gyda llawer o’r agweddau hyn, trwy
eich cysylltu â Gofalwyr eraill yn eich ardal
leol, cynnig cyrsiau hyfforddi, gan gynnwys
ymwybyddiaeth ofalgar, a chyfleoedd gwirfoddoli.
Bydd Credu yn gallu cynnal asesiad llesiant gyda chi. Nid Asesiad Gofalwyr yw
hyn, sy’n gyfrifoldeb eich Gwasanaethau Cymdeithasol lleol (gweler y bennod
berthnasol yn y llyfryn hwn) - ond yn hytrach sgwrs yw’r asesiad llesiant
er mwyn ystyried eich iechyd a’ch llesiant unigol chi fel gofalwr, fydd yn
ystyried agweddau megis:
• Cysgu a gorffwys digon,
• Bwyta’n iach,
• Gofalu am eich cefn
• Delio gyda straen,
• Y Pigiad ffliw
er mwyn inni allu cynnig y gefnogaeth a gwybodaeth gywir ichi a seilir
ar eich anghenion personol.
Cymerwch gip ar yr wybodaeth isod. Ond cofiwch hefyd i gysylltu â ni i drefnu’r
asesiad llesiant. Gallwn wneud hyn mwy nag unwaith, a byddem yn eich annog
i siarad gyda ni bob tro y bydd rhywbeth yn newid, er mwyn sicrhau eich bod
yn derbyn y cymorth cywir i ofalu am eich iechyd a’ch llesiant personol.
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Cysgu a gorffwys
Hwyrach eich bod yn cael trafferth cysgu’n dda – hwyrach bod yr unigolyn
rydych yn gofalu amdano’n deffro yn ystod y nos, neu eich bod yn methu
ymlacio oherwydd eich bod yn poeni amdano/i. Mae diffyg cwsg yn gallu
effeithio ar eich rôl fel gofalwr, a gall effeithio ar eich iechyd.
Bydd yr Asesiad Gofalwyr gyda’r Gwasanaethau Cymdeithasol yn ystyried faint
rydych yn cysgu, a hwyrach y bydd cefnogaeth ar gael megis gweithwyr gofal
cyflogedig dros nos neu systemau telathrebu fydd yn eich rhybuddio os oes
angen cymorth ar yr unigolyn rydych yn gofalu amdano.
Bydd yr asesiad llesiant, yn ein helpu rhoi gwybodaeth a chefnogaeth arall ichi.
Hefyd gallwn eich helpu i siarad gyda’r Meddyg Teulu am y diffyg cwsg os taw
dyna’ch dymuniad (yr enw ar hyn yw eiriolaeth) eich cysylltu â gofalwyr lleol
eraill mewn sefyllfa debyg, a gwasanaethau a grwpiau lleol all fod o gymorth.
Darllen pellach:
Ar wefan yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr, mae tudalen gwybodaeth
“Cysgu’n well”. Ar wefan NHS Choices, mae tudalen “Cyngor hunangymorth
ar gyfer insomnia”.

Bwyta’n dda
Weithiau mae’n anodd cofio bwyta’n iach os ydych yn brysur yn gofalu
am rywun. Gallwn helpu trwy roi gwybodaeth ar ffyrdd syml i wella’ch ffordd
o fwyta. Bydd yn eich helpu aros yn iach a chael digon
o egni ar gyfer eich cyfrifoldebau gofal.
Darllen pellach:
Ar wefan yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr
mae tudalen cyngor ar fwyta’n iach.

Gofalu am eich cefn
Os oes rhaid ichi symud a chodi’r
unigolyn rydych yn gofalu
amdano, gall hyn arwain at straen
ar eich cefn. Eto, bydd yr Asesiad
Gofalwyr a’r asesiad llesiant yn
delio gyda hyn, er mwyn gallu osgoi,
atal neu ddelio gyda phoen cefn
os bydd yn effeithio arnoch chi.
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Gallwch hunangyfeirio at ffisiotherapydd ar gyfer problemau poen cefn,
poen yn y gwddf neu’r cymalau ac anafiadau meinwe feddal heb orfod gweld
meddyg. Cysylltwch â’ch ysbyty lleol a byddant yn anfon ffurflen ichi allu
atgyfeirio eich hunan.
Darllen pellach:
Ar wefan yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr gweler y dudalen ar ofalu am eich cefn.

Delio gyda straen
Mae’n bwysig adnabod arwyddion a symptomau straen, sy’n digwydd pan
fyddwch yn methu ymdopi â’r hyn rydych yn gorfod delio ag ef. Hwyrach fod
popeth yn teimlo’n ormod ichi ac allan o reolaeth, neu hwyrach y byddwch yn
teimlo’n sâl ac yn bryderus, neu’n bell o fywyd bob dydd. Gall effeithio ar bobl
wahanol mewn ffyrdd gwahanol, a gall hefyd gael effaith gorfforol arnoch.
Gallwn eich helpu i ymdopi â straen, trwy:
• y gwasanaeth cwnsela
• helpu trefnu gwyliau byr a gofal seibiant
• eich cysylltu â gofalwyr eraill yn yr ardal leol sy’n deall
yr hyn rydych yn delio ag ef,
• fyddai’n fodlon cwrdd ar gyfer gweithgareddau a thripiau,
• a helpu siarad gyda’r meddyg teulu am eich teimladau (eiriolaeth)
Darllen pellach:
Ar wefan yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr ewch at y dudalen ar leihau straen.
Ar wefan NHS Choices, gweler yr ymarfer anadlu ar gyfer straen.

Y Pigiad ffliw
Diben y pigiad ffliw yw diogelu unigolion rhag mynd yn sâl, fyddai wedyn
yn gallu effeithio ar yr unigolyn rydych yn gofalu amdano. Hefyd, rydych
yn llai tebygol o drosglwyddo’r firws iddyn nhw; mae’n bosib y bydd y risg
o ddal y ffliw yn uwch i’r unigolyn dan sylw, ac y bydd yn fwy tebygol
o ddatblygu cymhlethdodau a mynd yn eithaf gwael o ganlyniad.
Gallwch naill ai gysylltu â’ch meddygfa leol i ddweud y byddech yn hoffi
cael pigiad ffliw gan eich bod yn brif Ofalwr i rywun (ac y byddai risg i lesiant
yr unigolyn hwnnw os byddwch yn sâl), neu gellir gofyn yn y fferyllfa leol;
byddan nhw’n cysylltu â’r feddygfa i adael iddyn nhw wybod eich bod wedi
cael y pigiad. Efallai y bydd yr unigolyn rydych yn gofalu amdano’n gallu
cael pigiad ffliw'r un pryd â chi.
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Darllen pellach:
Ar wefan NHS Choices, gweler y dudalen wybodaeth ar y pigiad ffliw.
Ar gyfer mwy o wybodaeth ynglyn â gofalu am eich llesiant…
Ar wefan Carers UK gweler canllawiau hunan-eiriolaeth ar gyfer gofalwyr
sy’n cynnwys pynciau megis:
• Delio gyda dicter
• Delio gyda phryder
• Sut ydych yn gweld eich anghenion eich hunan
• Sut i reoli straen
• Ymwybyddiaeth ofalgar
Ar wefan y Gymdeithas Alzheimer mae taflen ffeithiau gynhwysfawr sy’n
berthnasol i bob gofalwr, nid yn unig pobl sy’n gofalu am unigolion â dementia,
a gellir lawrlwytho fersiwn pdf a fersiwn sain. Gofalwyr: gofalu am eich hunan
Darllen pellach:
Ac mae gwefan Mind yn cynnwys taflen ffeithiau ddefnyddiol ar Ofalu
am eich hunan.

Asesiad Gofalwyr
Adran Gwasanaethau Cymdeithasol y cyngor lleol sy’n
cynnal Asesiad Gofalwyr, a gall Credu eich cefnogi i drefnu,
a chynllunio ar gyfer yr asesiad, a gallwn gynnig eiriolaeth ichi
(bod yno gyda chi a sicrhau y caiff eich llais a’ch dymuniadau
eu clywed). Gweler isod manylion bras yr Asesiad Gofalwyr:
• Mae’n rhad ac am ddim.
• Ffordd yw o adnabod yr effaith y mae’r rôl gofal yn ei chael ar eich bywyd.
• Hefyd mae’n gyfle i ofyn am bethau sy’n bwysig ichi, a’ch syniad
chi am fywyd da.
• Nid yw’n brawf i weld pa mor effeithiol ydych fel gofalwr.
• Mae’n helpu gweithio allan pa gymorth a chefnogaeth sydd ar gael
ichi efallai i wneud bywyd yn haws.
• Fel arfer, mae’n golygu cyfarfod wyneb yn wyneb gyda rhywun o’r
gwasanaethau cymdeithasol. Pe dymunir, gallwn fod yno i’ch cefnogi.
• Os bydd eich amgylchiadau’n newid, gallwch ofyn am gael eich asesu eto.
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Os hoffech gael Asesiad Gofalwyr cysylltwch â’ch cyngor lleol i ofyn amdano.
Gallwn helpu gyda’r broses hon ar eich rhan. Dyma rai o’r pethau y byddech
yn hoffi eu hystyried efallai cyn i’r Asesiad ddigwydd:
• Pa mor gynaliadwy mae’ch rôl fel Gofalwr
• Beth sy’n gweithio’n dda o’ch safbwynt chi?
• Ydych chi’n gorffwys a chysgu digon?
A yw hyn yn effeithio ar eich iechyd?
• Ydych chi’n cael mynd allan, ac yn
cael amser i chi’ch hunan?
• Beth ydych chi’n ei fwynhau?
• A yw gofalu am yr unigolyn yn
effeithio ar eich cysylltiadau
personol eraill?
• Oes angen gwybodaeth arnoch
am fudd-daliadau a chymorth
ychwanegol?
• Beth yw’r peth pwysicaf ichi
• Beth sy’n eich poeni?
Beth sy’n werth ei wneud
• Beth fyddai’n gwneud pethau’n haws ichi?
• Ydy’r unigolyn rydych yn gofalu amdano’n cael digon o gymorth?
Mae Which? y corff gwarchod ar ran defnyddwyr wedi cyhoeddi erthygl sy’n
cynnwys rhestr wirio er mwyn paratoi at Asesiad Gofalwyr, ac sy’n cynnwys
mwy o gwestiynau i’w hystyried ymlaen llaw.
Cofiwch, mae Credu ar gael i helpu pob cam o’r broses hon
- cysylltwch â ni ar 01597 823800.

Cael seibiant a gofal seibiant
Mae rôl gofalwr yn werth ei wneud, ond hefyd mae’n heriol
ac yn waith caled. Bydd angen seibiannau arnoch, oherwydd
maent yn hanfodol er mwyn cynnal eich llesiant chi: maent
yn rhoi amser a lle ichi fagu nerth newydd i ffwrdd o’r
cyfrifoldebau gofal. Ni fedrwch ofalu am rywun os ydych
wedi blino’n lân eich hunan.
14
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Gall gofal seibiant olygu pethau gwahanol i bobl wahanol, er enghraifft:
• Gallwch gael mwy o gymorth cyflogedig adref i gyflawni dyletswyddau gofal
yn ystod y dydd neu’r nos, er mwyn ichi gael mynd allan am ychydig, ichi
gysgu am noson gyfan, mynd i siopa, cwrdd â ffrindiau, neu fynd am dro,
• Gallwch gael rhywun i’ch helpu chi yn y cartref i ddelio gyda thasgau
cyffredinol o gwmpas y tŷ tra byddwch chi’n canolbwyntio ar y rôl gofal,
• Gall rhywun gadw cwmni i’r unigolyn rydych yn gofalu amdano tra bo
chi’n mynd allan (gwasanaethau eistedd a chynllun cyfeillion),
• Gall yr unigolyn rydych yn gofalu amdano fynd i weithgareddau
tu allan i’r cartref,
• Gall yr unigolyn rydych yn gofalu amdano aros mewn cartref gofal
neu gartref preswyl arall am gyfnod byr,
• Gallwch gymryd rhan mewn gweithgareddau tu allan i’r cartref,
gyda neu heb yr unigolyn rydych yn gofalu amdano,
• Gallwch fynd ar wyliau, gyda neu heb yr unigolyn rydych yn gofalu amdano.
Gall Credu eich helpu i sicrhau eich bod yn cael asesiad gofalwyr, oherwydd
bydd yn ystyried y cymorth sydd ei angen arnoch i barhau fel gofalwr, a gall hyn
gynnwys gofal seibiant a seibiannau rheolaidd eraill. Gwnawn ein gorau hefyd
i gael hyd i ffynonellau cyllid posib ar gyfer y gofal seibiant a seibiannau, a helpu
gyda gwybodaeth a chyngor ynghylch opsiynau o ran eu trefnu a’u cynllunio.
Prif Ddarparwyr Gofal Seibiant ym Mhowys:
Hafal Croesffyrdd, Swyddfeydd Fronheulog, Heol Ithon, Llandrindod, Powys
LD1 6AS. Telephone: 01874 610346. Os ydych yn derbyn Taliadau os ydych am
dalu am weithiwr neu gynorthwyydd gofal personol, cysylltwch â People Plus.

Gwaith a Chyflogwyr
Wrth ymgymryd â rôl gofal, neu os bydd eich cyfrifoldebau
gofal yn newid, hwyrach y bydd angen ichi ystyried opsiynau a
phenderfynu beth i’w wneud ynghylch gweithio – er enghraifft,
a fyddwch yn rhoi’r gorau i’ch swydd neu’n parhau i weithio.
Wyddoch chi fod llawer o gyflogwyr yn cynnig cefnogaeth
i ofalwyr yn y gweithle? Hefyd gallwch ofyn i weithio oriau
hyblyg. Byddwn yn eich helpu deall eich hawliau fel gofalwr
sy’n gweithio, i sicrhau fod rhywun yn gwrando arnoch.
15
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Hyd yn oed os ydych yn gweithio, gallwch hawlio nifer o fudd-daliadau.
Hefyd bydd angen ystyried cael cydbwysedd rhwng eich gwaith, eich rôl gofal,
a’ch llesiant eich hunan. Gallwn roi gwybodaeth ichi ar eich hawl i fudddaliadau a sicrhau eich bod yn gofalu am eich hunan.
Os ydych yn ymgymryd â rôl newydd, hwyrach eich bod yn ystyried rhywfaint
o hyfforddiant i ddiweddaru eich sgiliau, neu wirfoddoli i ennill profiad, ac wrth
gwrs, byddwch yn datblygu llawer o sgiliau yn y rôl gofal y mae cyflogwyr yn
chwilio amdanynt, sydd yn hynod werthfawr iddynt.
Gallwn roi cefnogaeth ichi ar unrhyw agwedd ym maes gwaith a chyflogaeth,
sy’n bwrpasol ar gyfer eich amgylchiadau unigol chi. Cysylltwch â ni.
Darllen pellach:
Mae gwybodaeth lawn ar wefan yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr am weithio
oriau hyblyg, a sut i wneud cais i wneud hynny. Mae gwefan Working for
Carers www.workingforcarers.co.uk hefyd yn cynnwys gwybodaeth
ddefnyddiol.

Budd-daliadau ac Arian
Gall Credu roi gwybodaeth ar fudd-daliadau Gofalwyr
a budd-daliadau anabledd, lwfansau a thaliadau, pensiynau
a thai, budd-daliadau addysg, trethi a chredydau.
Mae budd-daliadau penodol ar gael i ofalwyr, rhai ar gyfer
pobl ag anabledd, a rhai i’ch helpu os ydych ar incwm isel.
Gallwch hawlio rhai budd-daliadau hyd yn oed os ydych yn
gweithio, os oes gennych gynilion neu’ch cartref eich hun.
Os ydych yn Ofalwr sy’n rheoli arian perthynas gydag anabledd dysgu,
hwyrach y dylech gyfeirio at daflenni ffeithiau Dosh ar gyfer Gofalwyr
(eiriolaeth ariannol). Mae dolen i’r wefan ar ddiwedd y llyfryn hwn.
Ond yn anad dim, rydym ar gael beth bynnag fo’ch amgylchiadau, i’ch helpu
deall eich hawliau a gofalu fod eich teulu’n derbyn yr holl gymorth ariannol
sydd ar gael ichi.
Darllen pellach:
Ar wefan y Gwasanaeth Cyngor Ariannol, mae’r wybodaeth ddiweddaraf
ar fudd-daliadau, sy’n ffynhonnell cyngor diduedd.
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Cynllunio ar gyfer Argyfwng
Mae’n haws delio gydag argyfwng os byddwch wedi gwneud
cynlluniau ymlaen llaw. Gweler isod rhai awgrymiadau ar gyfer
camau i’w cymryd ymlaen llaw, fydd yn eich helpu paratoi a
chael adnoddau a systemau yn eu lle yn barod at argyfwng.
• Ychwanegu rhif ‘ICE’ ar eich ffôn – ychwanegwch rif ffôn yr unigolyn
y byddech yn hoffi cysylltu ag ef/hi yn achos argyfwng, gan gadw’r manylion
dan yr enw “ICE” (In Case of Emergency) yn eich cysylltiadau ffôn.
• Rhowch restr o rifau argyfwng ar yr oergell fel eu bod ar gael os bydd
eu hangen ar frys. Cofiwch gynnwys rhifau ffôn ar gyfer:
Y Meddyg teulu, gan gynnwys tu allan i oriau
Swyddfa’r Gwasanaethau Cymdeithasol a rhif tu allan i oriau
Cynllun Cerdyn Gofalwyr mewn Argyfwng
Rhifau cyswllt pobl eraill (ffrindiau a theulu) fydd yn gallu helpu efallai
• Gofynnwch ynghylch cynlluniau argyfwng yn ystod yr Asesiad Gofalwyr
fyddai’n cynllunio ar gyfer adeg os nad ydych am unrhyw reswm yn gallu
gofalu, megis salwch efallai.
• Gofalwch gofrestru ar gyfer Cerdyn Gofalwyr mewn Argyfwng
i sicrhau y bydd yr unigolyn rydych yn gofalu amdano’n derbyn gofal os bydd
rhywbeth yn digwydd ichi. Mae’r manylion ar gael gan Credu - cysylltwch â ni
neu ewch at y wefan i ddysgu mwy.
• Cofiwch lunio Cynllun Meddyginiaethau,
a’i gadw’n gyfredol. Hwyrach y byddwch
am gynnwys meddyginiaethau nad
ydynt ar bresgripsiwn, megis
meddyginiaethau llysieuol, er mwyn
i bawb gwybod yn union beth sy’n
cael ei gymryd. Gofalwch fod pobl
yn gwybod beth i’w wneud os bydd
rhywbeth yn digwydd ichi, ble mae’r
Cynllun Meddyginiaethau (os yn
ymarferol, peth doeth fyddai cadw
copi gyda’r meddyginiaethau). Pan
fyddwch chi a’r unigolyn rydych yn gofalu
amdano yn mynd oddi cartref, ewch â chopi
17
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o’r Cynllun Meddyginiaethau gyda chi. Gofalwch ddiweddaru’r Cynllun pryd
bynnag y bydd meddyginiaethau’n newid neu’n gorffen, neu os bydd newid
sylweddol i’r anghenion gofal. Os ydy’r unigolyn rydych yn gofalu amdano’n
gweld gweithiwr proffesiynol newydd am y tro cyntaf, ewch â’r Cynllun
Meddyginiaethau gyda chi - bydd yn arbed amser. Cofiwch ofyn am adolygu
meddyginiaethau o dro i dro gyda’r meddyg teulu neu fferyllydd.
• Hwyrach y byddwch chi, a’r unigolyn rydych yn gofalu amdano, am lunio
ewyllys; a hwyrach eich bod am drefnu Atwrneiaeth Barhaus ar gyfer yr
unigolyn rydych yn gofalu amdano.
• Mae technoleg gynorthwyol ar gael i helpu eich rhybuddio os bydd yr
unigolyn rydych yn gofalu amdano wedi syrthio neu wedi crwydro o’r tŷ.
Hwyrach y byddwch am gysylltu â Careline sy’n cefnogi pobl gydag anghenion
amrywiol i’w galluogi i barhau i fyw’n annibynnol yn eu cartrefi eu hunain.
Mae rhif ffôn Careline Powys ar ddiwedd y llyfryn hwn.

Dod adref o’r Ysbyty
Ar ôl treulio cyfnod yn yr ysbyty, mae’n bwysig cael y cymorth cywir ichi a’r
unigolyn rydych yn gofalu amdano wrth ddod adref. Mae taflen gynhwysfawr
ar ‘Dod adref o’r Ysbyty’ gan Ofalwyr Cymru sy’n egluro eich hawliau, gan
gynnwys os ydych yn fodlon ac yn gallu gofalu am yr unigolyn dan sylw
a faint a’r math o ofal rydych am ei gynnig.
Ymhlith rhai pethau pwysig y mae’r daflen yn cyfeirio atynt mae:
• Yr angen ichi ystyried os ydych yn gallu gofalu am yr unigolyn adref,
a bod yn rhan o’r cynllunio i’r unigolyn cael ei anfon adref.
• Dylid cynnal asesiad i weld a yw’r unigolyn yn barod o safbwynt
meddygol i gael ei anfon adref.
• Dylid cynnal asesiad wrth ryddhau claf o’r ysbyty i weld a oes angen
cymorth ar ôl cael ei ryddhau.
• Dylid cynnal Asesiad Gofalwyr (neu o leiaf dylid ei drefnu) i weld a oes
angen cymorth arnoch chi ar ôl i’r unigolyn dan sylw cael ei anfon adref.
• Os mae’n gymwys i dderbyn gwasanaethau, bydd angen llunio cynllun
gofal yn olrhain pa wasanaethau fydd yn cael eu darparu.
• Dylid sicrhau fod y cymorth a amlinellir yn y cynllun cymorth (ar gyfer yr
unigolyn sy’n derbyn gofal) a’r cynllun cymorth (ichi fel gofalwr) yn cael
ei drefnu.
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• Dylid cynnal asesiad ar gyfer gofal iechyd parhaus gan y GIG os ymddengys
bod angen y fath gofal.
Dylid cynnal asesiad ariannol i benderfynu ar unrhyw gostau ar gyfer
gwasanaethau - mae Mesur Ffioedd ar gyfer Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2010
yn pennu uchafswm y mae disgwyl ei dalu ar gyfer gwasanaethau
cymdeithasol dibreswyl yng Nghymru.
Darllen pellach:
Dyma’r ddolen i’r daflen ffeithiau ar wefan Gofalwyr Cymru:
www.carersuk.org/files/section/4922/comingoutofhospital.pdf.
Mae cynllun y Groes Goch ar gyfer anfon cleifion adref o’r ysbyty, yn helpu
cleifion i adael yr ysbyty ar ôl bodloni anghenion meddygol ac anghenion
nyrsio. Maent yn cynnig cymorth emosiynol ac ymarferol i’r unigolyn am
gyfnod o hyd at chwe wythnos - syth ar ôl gadael yr ysbyty - i helpu gyda’r
pontio rhwng yr ysbyty a’r cartref.
Mae Gwasanaethau Ad-alluogi yn helpu hyrwyddo byw’n annibynnol,
ac yn golygu ei fod yn llai tebygol y bydd angen mynd nôl i’r ysbyty.
Mae’n canolbwyntio ar gydweithio ar nodau cyffredin i wella annibyniaeth
a hyder y claf, a lleihau’r angen ar gyfer gwasanaethau gofal hirdymor yn y
cartref. Fel arfer mae’r gwasanaethau ad-alluogi ar gael am ddim am y chwe
wythnos gyntaf. Yn dilyn y chwe wythnos gyntaf, dylid cynnal adolygiad
o anghenion y claf, a threfnu ymestyn y gofal yn y cartref os oes angen.
Fel arfer codir ffi ar gyfer y gwasanaethau gofal cartref hyn yn seiliedig
ar brawf moddion a gellir eu darparu’n
uniongyrchol gan y cyngor neu drwy
daliadau uniongyrchol. Gellir darparu
offer meddygol a nwyddau
anymataliaeth am ddim gan y GIG
os caiff yr unigolyn sy’n derbyn
gofal ei asesu gyda’r angen yma.
Mae creu “wardiau rhithiol” ym
Mhowys yn helpu cleifion agored
i niwed a bregus dderbyn gwell
gofal, ac aros yn eu cartrefi,
gan atal yr angen i’w derbyn i’r
ysbyty. Mae’n cyfuno tîm o staff,
sy’n gweithio ar draws adrannau iechyd
a gofal cymdeithasol, er mwyn trafod y
gofal mwyaf priodol ar gyfer cleifion unigol.
20
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Os ydych yn ansicr ynghylch pa feddyginiaethau dylai’r unigolyn rydych
yn gofalu amdano eu cymryd a phryd neu os ydych yn poeni nad yw’r ddos
yn gywir efallai, mae’r fferyllfa leol yn cynnig amrediad o wasanaethau am
ddim i’ch cefnogi chi a’r unigolyn rydych yn gofalu amdano. Yn eu plith mae:
adolygu meddyginiaethau (a elwir hefyd weithiau’n adolygiadau o
feddyginiaeth a ddefnyddir, neu adolygiad meddyginiaeth). Mae ystafell breifat
ar gael yn y rhan fwyaf o fferyllfeydd ichi allu siarad gyda’r fferyllydd yn breifat.

Cludiant i’r Ysbyty
Os ydy’r unigolyn rydych yn gofalu amdano’n cael trafferth
teithio i’r ysbyty ar gyfer apwyntiadau nad ydynt yn rhai brys,
mae Bwrdd Iechyd Lleol Powys yn cynnig gwasanaeth sy’n
rhoi gwybodaeth, ac sy’n gallu trefnu cludiant i’r ysbyty.
Wrth ffonio, bydd un o’r staff yn asesu eich anghenion cludiant ac yn rhoi
manylion y dull mwyaf addas ichi deithio i’r apwyntiad. Os ydych yn diwallu’r
meini prawf, gellir trefnu cludiant i’r ysbyty ar eich cyfer am ddim - ffoniwch
am fwy o wybodaeth.
Am fanylion pellach ynghylch teithio i apwyntiadau ysbyty, ffoniwch Ganolfan
Cyswllt Bwrdd Iechyd Addysgu Powys ar: 01686 613200 / 0845 840 1234*.
Mae nifer o Gynlluniau Cludiant Cymunedol amrywiol ar draws Powys.
Yn eu plith mae:
• Cynlluniau Galw’r Gyrrwr
• Cynlluniau Cerdyn Tacsi
• Cynlluniau Ceir Cymunedol a Gwirfoddol
• Bysiau Cymunedol (Adran 22)
• Cynllun Hurio ar gyfer Grwpiau (PAVO)
Cysylltwch â PAVO: Sarah Leyland-Jones neu Janet Jones
Rhif ffôn: 01597 824494.
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Pan fydd y rôl Gofal yn Newid
Mae gofalu am rywun yn gallu bod yn rhan sylweddol o’ch
bywyd, ond mae’n anochel y bydd eich rôl gofal yn newid dros
amser. Gall hyn fod oherwydd nad oes angen eich cymorth ar
yr unigolyn sy’n derbyn gofal gennych ac mae’n gallu ymdopi
heb lawer o gymorth gennych chi, neu oherwydd nid yw’n
bosib gofalu amdano gartref, neu oherwydd i’r unigolyn farw.
Os ydych yn mynd drwy gyfnod o newid sylweddol yn eich bywyd fel gofalwr,
hwyrach y byddwch am ystyried y canlynol:
Ailasesu eich anghenion fel gofalwr - os nad ydych yn gallu darparu’r holl
gymorth sydd ei angen ar yr unigolyn rydych yn gofalu amdano, hwyrach eich
bod yn teimlo eich bod yn ei fethu, ond mae’n bwysig cofio nad ydych yn gallu
gwneud popeth. Mae gofalu am rywun yn gallu eich blino’n gorfforol ac yn
emosiynol, ac mae cyfyngiadau ar lefel y gofal y gellir ei ddarparu gartref.
Dylech siarad â’ch Gweithiwr Cymdeithasol er mwyn trefnu adolygu eich
Asesiad Gofalwyr - gallwn eich helpu trefnu hyn - a gwnewch yn siŵr fod y
gweithiwr yn hollol ymwybodol o’ch anghenion cymorth. Hwyrach y byddwch
yn gallu cael mwy o gymorth yn y cartref, megis mwy o gefnogaeth, offer neu
addasiadau. Gellir dysgu mwy am yr holl opsiynau sy’n agored ichi, a’u trafod
gyda’r unigolyn sy’n derbyn gofal gennych, a gyda ffrindiau neu berthnasau.
Symud i Gartref Preswyl neu Gartref Gofal Nyrsio – mae penderfynu symud
– fel arfer i leoliad lle byddwch o’r farn y byddwch yn derbyn mwy o ofal
– yn benderfyniad anodd iawn, a’r penderfyniad pwysicaf oll mae’n debyg.
Mae’n bwysig dewis cartref gofal sy’n bodloni eich anghenion. Mae gennych
hawl i gael asesiad i benderfynu beth yn union yw eich anghenion, a fydd y
gofal yn cael ei gyllido gan y wladwriaeth neu’n breifat. Hyd yn oed os
byddwch yn talu’n breifat, mae’n ddefnyddiol cael asesiad anghenion os oes
posibilrwydd y bydd angen ichi ofyn am gyllid gan y cyngor yn y dyfodol.
I ofyn am asesiad, cadarnhau cymhwysedd a gweld y costau, gellir cysylltu â
Llinell Uniongyrchol Powys ar 01597 827666 neu gellir dilyn y ddolen ar wefan
Cyngor Sir Powys.
Mae taflen ffeithiau Age Cymru, ‘Cael hyd i lety mewn cartref gofal yng
Nghymru’, yn cynnig manylion sy’n cynnwys yr wybodaeth ganlynol.
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• Penderfynu symud i gartref gofal
• Cwestiynau amrywiol i’w gofyn a materion i’w hystyried wrth ddewis cartref
• Ystyriaethau ariannol wrth ddewis cartref gofal
• Problemau a chwynion
Mae Age Cymru yn cyhoeddi nifer o daflenni ffeithiau
eraill ar gartrefi gofal fydd o ddefnydd efallai.
Maent yn cynnwys:
• Talu am le parhaol mewn cartref gofal
yng Nghymru
• Delio gydag eiddo mewn perthynas â’r
prawf moddion ar gyfer darpariaeth
barhaol mewn cartref gofal yng Nghymru
• Asesiadau awdurdodau lleol ar gyfer
gwasanaethau gofal yn y gymuned
yng Nghymru
• Rhestr wirio ar gyfer Cartrefi Gofal
Mae’r holl daflenni hyn ar gael trwy wefan
www.ageuk.org.uk, trwy ffonio 01597 825908 neu gallwch alw heibio
swyddfa Age Cymru - Marlow, Cilgant y De, Llandrindod LD1 5DH.

Profedigaeth a Chefnogaeth
Mae colli rhywun agos atoch yn cael effaith aruthrol arnoch;
os ydych wedi gofalu am y person dan sylw, gall y golled
ymddangos yn fwy byth. Peth personol iawn yw’r ffordd y bydd
unigolyn yn ymdopi gyda’r farwolaeth a does dim ffordd gywir
nac anghywir i deimlo. Does dim cyfyngiadau amser ar alar,
a dim patrwm emosiynau penodol ac ymddygiad sy’n addas
i bawb. Nid yw’r galar yn effeithio arnoch yn syth ychwaith.
I gychwyn mae cymaint o bethau ymarferol angen eu gwneud,
ac mae aelodau’r teulu a ffrindiau’n dueddol o fod o’ch cwmpas
mwy. Hwyrach na fyddwch yn dechrau galaru nes ichi ddelio
gyda’r holl agweddau ymarferol ac mae’r bobl o’ch cwmpas
wedi mynd yn ôl i’w bywydau dyddiol.
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Gweler isod rhestr o adnoddau ar wefan yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr sy’n
delio gydag agweddau ymarferol ar ddelio gyda phrofedigaeth, ynghyd â
rhestr wirio o bethau i’w hystyried:
• Beth i’w wneud ar ôl i rywun farw
• Cofrestru marwolaeth
• Yr effaith ar fudd-daliadau pan
fydd rhywun yn marw
• Trefnu angladd
• Ymdopi â galar
Yn ogystal â delio gyda cholli’r
unigolyn roeddech yn rhoi gofal
iddo, mae’n rhaid ichi hefyd ddelio
gyda cholli eich rôl fel gofalwr.
Hwyrach y byddwch yn teimlo’n
euog eich bod yn profi rhywfaint
o ryddhad, ond efallai y byddwch wedi
blino’n lân ac yn unig. Mae’r cysylltiadau
sy’n cael eu magu gyda gweithwyr proffesiynol
sydd wedi cyfrannu at y gofal wedi dod i ben. Hwyrach eich bod wedi colli
cysylltiad gyda ffrindiau a theulu oherwydd gofynion y rôl gofal, ac mae’n bosib
taw’r peth olaf rydych am ei wneud ar ôl colli rhywun, yw ail-afael mewn hen
gysylltiadau cymdeithasol neu gwrdd â phobl newydd.
Nid peth hawdd yw cael hyd i’r cymorth priodol. Efallai y byddwch yn gallu
siarad gyda ffrindiau a pherthnasau sy’n gyfarwydd ichi, ac sydd wedi adnabod
yr unigolyn rydych wedi gofalu amdano, ac maent yn gallu bod o gymorth
mawr. Hefyd mae sesiynau cwnsela ar gael ichi gan Cruse Bereavement trwy
Credu - cysylltwch â ni a gallwn drefnu sesiwn cychwynnol ar eich rhan.
Bydd yn cymryd amser i addasu i ddiwedd eich rôl fel gofalwr. Rydych wedi
arfer gorfod gwneud pethau i edrych ar ôl rhywun arall, felly gall fod yn anodd
meddwl beth hoffech chi wneud eich hunan nawr. Mae’n hynod bwysig gofalu
am eich hunan, a gadael i bobl eraill ofalu amdanoch chi hefyd. Does dim
angen rhuthro i wneud unrhyw benderfyniadau am eich camau nesaf. Bydd
Gweithiwr Estyn Allan Credu’n cadw cysylltiad gyda chi ac yn cynnig cymorth
ichi mor bell y bo’i angen.
Yn y pen draw, hwyrach y byddech yn hoffi gwirfoddoli, dysgu sgiliau newydd
neu ddychwelyd i waith cyflogedig. Pan fyddwch yn barod, cysylltwch â ni i
gael cefnogaeth ar eich taith.
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Mae llawer o sefydliadau sy’n delio gyda salwch/anableddau penodol
yn gallu cynnig gwybodaeth ddefnyddiol a chefnogaeth i Ofalwyr (e.e. Strôc,
Dementia, Iechyd Meddwl). Mae mwy o wybodaeth ar-lein ac ar sefydliadau
lleol ar gael trwy infoengine neu drwy ffonio PAVO ar 01597 822191.

Eich Hawliau fel Gofalwr
Mae sefyllfa pob gofalwr yn unigryw. Darperir yr wybodaeth
isod fel canllawiau cyffredinol, ond croeso ichi ffonio ni neu
gallwch gysylltu â chynghorydd cyfreithiol os hoffech dderbyn
mwy o wybodaeth am eich sefyllfa unigol chi. Os ydych yn
teimlo nad ydych yn cael triniaeth deg dan y gyfraith cysylltwch
â ni er mwyn inni gynnig cefnogaeth gydag unrhyw sylwadau
neu gwynion byddech yn hoffi eu cofrestru. Gallwn eich helpu i
ddeall eich hawliau a sicrhau y caiff eich llais ei glywed, er mwyn
ichi allu egluro’n llawn eich teimladau am bethau, yr hyn sydd ei
angen arnoch, neu pam rydych o’r farn y dylid newid rhywbeth.
Daeth Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 i rym yn
Ebrill 2016 ac mae’n cynnwys newidiadau arwyddocaol ar gyfer gofalwyr, gan
gynnwys hawliau newydd a dyletswyddau newydd o safbwynt cynghorau lleol.
Mae’r Ddeddf yn pennu diffiniad newydd ar gyfer Gofalwr:
• Unigolyn sy’n darparu neu sy’n bwriadu darparu gofal ar gyfer
oedolyn neu blentyn anabl.
• Mae’n golygu bod yr angen i ofalwyr ddarparu ‘gofal sylweddol yn rheolaidd’
wedi cael ei ddileu.
• Bellach mae’n rhaid i gynghorau lleol gynnig Asesiad Gofalwyr i unrhyw
Ofalwr lle ymddengys, o ran y cyngor, bod anghenion cymorth gan y Gofalwr.
Mae hwn yn newid pwysig, Mae Gofalwyr Cymru’n cyhoeddi Canllawiau
Blynyddol ar Hawliau Gofalwyr, sy’n olrhain eich hawliau fel Gofalwr,
ynghyd â manylion y gefnogaeth sydd ar gael i Ofalwyr yng Nghymru,
oherwydd yn gynt, roedd yn rhaid i Ofalwr gofyn am Asesiad Gofalwr.
• Mae Gofalwyr Cymru’n cynnig taflen gynhwysfawr sy’n amlinellu eich hawliau fel
Gofalwr ynghyd â manylion y gefnogaeth sydd ar gael i Ofalwyr yng Nghymru.
Mae’r ddolen i wefan Gofalwyr Cymru ar ddiwedd y llyfryn hwn.
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Grwpiau Gofalwyr
Mae Grwpiau Gofalwyr yn cwrdd mewn nifer o ardaloedd
ar draws Powys, ac mae Gweithwyr Estyn Allan a/neu
wirfoddolwyr yn eu cefnogi. Sesiynau anffurfiol yw’r rhain,
sy’n rhoi cyfle i Ofalwyr cwrdd â Gofalwyr eraill dros baned
ac i sgwrsio. Weithiau bydd y grŵp yn gwahodd siaradwyr
o asiantaethau’r llywodraeth neu sefydliadau eraill y Trydydd
Sector, e.e. y Cyngor ar Bopeth. Maent yn hynod werthfawr
i lawer o Ofalwyr, oherwydd maent yn cael cyswllt gyda
Gofalwyr eraill yn yr un sefyllfa â nhw a gall fod yn ffordd
werth chweil i fynd i’r afael â theimlo’n unig, sy’n gyffredin
iawn ymhlith Gofalwyr.
Am fwy o wybodaeth am y Grwpiau Gofalwyr, ffoniwch Credu ar 01597 823800.

Hyrwyddwyr Gofalwyr
Nod Hyrwyddwyr Gofalwyr yw hybu diddordebau Gofalwyr
o bob oed.
Gall Hyrwyddwyr Gofalwyr weithio neu wirfoddoli mewn lleoliadau amrywiol iawn,
megis: ysgolion, ysbytai, lleoliadau Ymarfer Meddygol Cyffredinol a Meddygfeydd,
adrannau’r Gwasanaethau Cymdeithasol, grwpiau cymunedol neu mewn
sefydliadau neu fusnesau masnachol.
Maent fel arfer yn arwain yn y meysydd allweddol canlynol:
• fel pwynt cyswllt i gyfathrebu ar destun Gofalwyr - yn allanol ac yn fewnol
• hyrwyddo ymwybyddiaeth o Ofalwyr o fewn y sefydliad
• hwyluso adnabod Gofalwyr Ifainc ac Oedolion Ifainc sy’n Ofalwyr newydd
• hyrwyddo ymgysylltu gyda Gofalwyr
• tynnu sylw at unrhyw ddatblygiadau cenedlaethol neu leol sy’n berthnasol
o ran cefnogi Gofalwyr
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Gwefannau a Rhifau
Ffôn Defnyddiol
Age Cymru Powys
www.ageuk.org.uk/cymru/powys
Y Gymdeithas Alzheimer
www.alzheimers.org.uk
CAMAD (Iechyd Meddwl)
www.camad.org.uk
Yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr
www.carers.org
Carers UK / Gofalwyr Cymru
www.carersuk.org
Credu - Cysylltu Gofalwyr ym Mhowys
01597 823800
www.credu.cymru
Cruse Bereavement
0808 808 1677
www.cruse.org.uk
DOSH
www.dosh.org
Info Engine
(Cael hyd i wasanaethau lleol)
www.infoengine.cymru
Mind
www.mind.org.uk

PAVO – Cludiant Cymunedol
01597 822191
www.pavo.org
Ponthafren
www.ponthafren.org.uk
Careline Powys
01597 827639
Cyngor Sir Powys
www.powys.gov.uk
Canolfan Cyswllt Bwrdd
Iechyd Lleol Powys
01686 613200 / 0845 840 1234
Llinell Uniongyrchol Powys
(Gwasanaethau Cymdeithasol)
01597 827666
www.powys.gov.uk
People Plus
0800 345666
www.peopleplus.co.uk
Which?
www.which.co.uk
Working For Carers
www.workingforcarers.co.uk

Y Gwasanaeth Cyngor Ariannol
0800 138 7777
New Economics Foundation
www.neweconomics.org
NHS Choices
www.nhs.uk
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Sylwadau gan rai
o Ofalwyr Powys ….
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Dweud eich dweud…
ffoniwch neu e-bostiwch ni
01597 823800 / info@credu.cymru
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