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Cyngor Sir CEREDIGION County Council 
 
ADRODDIAD I’R: 
 

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach  

DYDDIAD: 
 

23 Ionawr 2023 

LLEOLIAD: Hybrid 
 

TEITL: 
 

Adroddiad Blynyddol Uned Gofalwyr Ceredigion 2021-2022 
 

PWRPAS YR ADRODDIAD: Adrodd ar gyflawniadau Tîm Gofalwyr a Chefnogaeth 
Gymunedol a datblygiadau yn erbyn y targedau ac amcanion 
cytûn yn ystod 2021-2022 
 
Er gwybodaeth. 

 
 
 

 RHESWM Y BU I GRAFFU 
OFYN AM Y WYBODAETH: 
 

 
CEFNDIR: 
 

Yn ystod 2021/22 fel rhan o ailstrwythuro Gydol Oes a Llesiant unwyd yr Uned Ofalwyr â’r 
Cysylltwyr Cymunedol o dan un strwythur rheoli, gan greu Tîm Gofalwyr a Cefnogaeth 
Gymunedol. 
 
Mae Cysylltwyr Cymunedol yn cefnogi preswylwyr o bob oedran a’u teuluoedd i wneud 
cysylltiadau, cael mynediad i gyngor a chyfleoedd cynorthwyo yn ogystal â chlustnodi 
gwasanaethau a grwpiau priodol o fewn eu cymunedau eu hunain megis grwpiau cymunedol 
all gyfrannu at wella eu llesiant. Maent hefyd yn datblygu cyfleoedd i gyflawni anghenion 
amrywiol o fewn y cymunedau yma. 
 
Gofalwr yw ‘Unrhyw un sy’n gofalu, yn ddi-dal am ffrind neu aelod o’r teulu nad ydynt yn 
medru ymdopi heb gefnogaeth oherwydd salwch, anabledd, problem iechyd meddwl neu 
ddibyniaeth’.  
 
Mae gan Ofalwyr yr hawl am fywyd y tu hwnt i’w rôl gofalu ac i wneud hynny bydd angen 
gwasanaethau effeithiol i gefnogi’r pobl maent yn gofalu amdanynt ac iddynt hwy fel Gofalwyr 
yn rhinwedd yr hyn maent yn ei wneud.  
  
Mae Llywodraeth Cymru yn cyfeirio at “Cymru sy’n gyfeillgar i ofalwyr”, gan nodi fod Gofalwyr 
di-dâl yn cael eu gwerthfawrogi ac yn rhan werthfawr o’r Gymdeithas.  Ar draws Cymru mae 
dros 370,000 o Ofalwyr di-dâl sy’n ymgymryd â 96% o’r gofal ar lefel gymunedol. Ymhellach i 
hyn mae gofalwyr yn gwneud gwahaniaeth bositif i sicrhau bod teuluoedd yn cadw gyda’i 
gilydd, a sicrhau bod y rheiny sy’n annwyl iddynt yn cael y gorau oll o fywyd a thrwy hynny yn 
gwneud cyfraniad enfawr i’r gymdeithas ac yn arbed biliynau o bunnoedd bob blwyddyn.  
 
Bu i Lywodraeth Cymru nodi yr hyn a ddisgwylir ganddynt o dan Ddeddf Gwasanaethau 
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Cymdeithasol a Llesiant (Cymru 2014) y bydd iechyd, awdurdodau lleol a’r trydydd sector yn 
gweithio mewn partneriaeth i gefnogi Gofalwyr o dan y Ddeddf. Yn 2021, bu i Lywodraeth 
Cymru yn eu Strategaeth ar Ofalwyr Di-dâl nodi’r 4 blaenoriaeth isod: 
 

• Adnabod a gwerthfawrogi gofalwyr di-dâl  
• Darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth  
• Helpu i fyw yn ogystal a gofalu  
• Cefnogi gofalwyr di-dâl mewn addysg ac yn y gweithle. 

 
 
 
Bydd darparu gwybodaeth drwy blatfform DEWIS a’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd 
yn parhau i fod yn flaenoriaeth ar gyfer y Tîm Gofalwyr a Chefnogaeth Gymunedol. 
 
 
  
 
 
 
Y SEFYLLFA GYFREDOL: 
 
DEDDF GWASANAETHAU CYMDEITHASOL A LLESIANT (CYMRU) 2014  
 
Mae Cyngor Sir Ceredigion yn parhau i fod yn ymrwymedig i ddarparu’r gwasanaeth gorau posib 
sy’n ffocysu ar y cwsmer a hynny er mwyn gwella bywydau Gofalwyr, ac i wella’n barhaus y 
gefnogaeth, y gwasanaethau a’r gydnabyddiaeth a roddir i Ofalwyr yng Ngheredigion. Mae’r 
Ddeddf yn nodi fod Gofalwr yn “berson sy’n darparu neu’n bwriadu darparu gofal i oedolyn neu 
blentyn anabl”.  Bu i hyn ddisodli’r gofyniad y dylai gofalwyr ddarparu “gofal sylweddol o ofal yn 
rheolaidd”.  
 
 

Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol: 

Oes Asesiad Effaith Integredig 
wedi ei gwblhau? Os na, 
esboniwch pam 

 

 
Crynodeb: 
 
Hirdymor:  

 
Cynnal Cydbwysedd rhwng angen tymor 
byr ac angen a chynllunio yn yr hirdymor i’r 
dyfodol  

 
Integreiddio: 

 
Cael effaith bositif ar bobl, economi, 
amgylchedd a diwylliant a cheisio bod o 
fudd i’r tri  
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Cydweithio: 

 
Gweithio gyda’n gilydd gyda phartneriaid 
eraill i gyflawni yr hyn sydd ei angen  
 

 
Cynnwys: 

 
Cynnwys y rheiny sydd â diddordeb a gofyn 
am eu sylwadau  

 
Atal: 

 
Rhoi adnoddau i mewn i atal problemau 
rhag digwydd neu waethygu  

 
ARGYMHELLIAD: 
 

RHESWM DROS Y PENDERFYNIAD : 
 
 
 Enw Cyswllt: Sara Humphreys 
 Enw Cyswllt: Rheolwr Tîm Gofalwyr a Chefnogaeth Gymunedol  
 Dyddiad yr Adroddiad: 28 Tachwedd 2022 

 



Adroddiad
Blynyddol
TÎM GOFALWYR A CHYMORTH CYMUNEDOL

20
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Cyflwyniad
Cychwyn ar y trawsnewidiad
Uned Gofalwyr – amcanion busnes
Cysylltwyr Cymunedol – amcanion busnes
Uchafbwyntiau'r tîm
Crynodeb – beth mae angen i ni ei wneud nesaf?
Amcanion busnes – 2022/23

CYNNWYS
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13
18
19



ENWEBAI

Mae gwaith ymchwil yn dweud wrthym bod cynnydd yn nifer y gofalwyr di-dâl
ar lefel genedlaethol. Nid yw'r angen am y cymorth a ddarparir gan y Tîm
Gofalwyr a Chymorth Cymunedol erioed wedi bod mor bwysig.

Mae'n bleser mawr gennyf derbyn Adroddiad Blynyddol y Tîm
Gofalwyr a Chymorth Cymunedol ar gyfer 2021/2022. Hoffwn
fanteisio ar y cyfle i longyfarch y tîm a'i bartneriaid am eu
cyflawniadau sylweddol dros yr hyn a fu'n flwyddyn heriol
oherwydd y pandemig byd-eang.

CYFLWYNIAD
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NEGES GAN REOLWR CORFFORAETHOL Y PORTH CYMORTH
CYNNAR, IWAN DAVIES

Mae'r adroddiad yn amlygu nifer o
lwyddiannau gan gynnwys dosbarthu'r Gronfa
Gofalwyr i hyrwyddo lles gofalwyr yng
Ngheredigion a darparu Te Prynhawn (Egwyl
mewn Bocs) i ofalwyr. Cafodd y Cysylltwyr
Cymunedol dros 800 o gyfeiriadau am
gymorth yn ystod y 12 mis ac enwebwyd
Ymgyrch Cysylltu â Charedigrwydd am Wobr
gan Western Telegraph.

Wrth i wasanaethau ddychwelyd i gael eu darparu wyneb yn wyneb yn
gynyddol, rydw i'n hyderus bod y Tîm Gofalwyr a Chymorth Cymunedol mewn
sefyllfa dda i ddarparu gwasanaeth gwych a datblygu mentrau pellach er
budd preswylwyr Ceredigion.



Cychwyn ar y Trawsnewidiad
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SARA HUMPHREYS
RHEOLWR TÎM – GOFALWYR A CHYMORTH
CYMUNEDOL GYDOL OED

Bu 2021/22 yn flwyddyn o
drawsnewid. Fel rhan o'r
trawsnewidiad tuag at Fodel Gydol
Oed a Llesiant, gwelwyd dau dîm
bach, yr Uned Gofalwyr a Phorth y
Gymuned, yn uno i greu y Tîm
Gofalwyr a Chymorth Cymunedol.
Mae'r ffordd newydd hon o weithio
wedi golygu y bu'n rhaid i ni ail-
werthuso'r ffordd yr ydym yn
gweithredu, a datblygu ffyrdd lle y
gallwn integreiddio'r ddau endid
blaenorol i fod yn un tîm effeithiol
sy'n perfformio'n dda.

Mae’r model Gydol Oes a Lles yn
cynnig sylfaen gref ar gyfer
datblygiad pellach a chyfeiriad clir ar
gyfer y gwaith y bydd y tîm yn ei
gyflawni dros y blynyddoedd i ddod.

Mae’r Tîm Gofalwyr a Chymorth
Cymunedol yn darparu’r ‘cymorth
cywir ar yr adeg gywir’ i breswylwyr
Ceredigion.

Roedd gweithio ym mhresenoldeb
COVID am ail flwyddyn wedi parhau
i'n herio ni. Rydym wedi ymrwymo i
gyfleu’r neges ynghylch pwysigrwydd
y rhaglen frechu i’r gymuned, i sicrhau
bod gofalwyr di-dâl a’r rheini sy’n
fregus yn gwybod ble, pryd a sut i
gael eu brechiadau a’u pigiadau
atgyfnerthu.

Un o'r sialensiau mwyaf i ofalwyr di-
dâl yw manteisio ar ofal amgen
hirdymor er mwyn eu galluogi i gael
seibiant o'u rôl gofalu. Roedd swyddi
gwag mewn asiantaethau gofal a'r
ffaith bod staff yn ynysu oherwydd
Covid yn ei gwneud hi'n anodd
comisiynu gwasanaethau amgen i
ofalwyr. Roedd rhai o'r ceisiadau
comisiynu yn mynd allan i dendr 3
gwaith neu fwy heb fod gan
asiantaeth y capasiti i gynnig
gwasanaeth i gleient newydd. Er
mwyn helpu i leddfu hyn, llwyddom i
fanteisio ar gyllid 'pwysau'r gaeaf' er
mwyn ymestyn y gwasanaeth gofal
amgen tymor byr a gynigir gan
Ofalwyr Ceredigion, o 6 wythnos i 12
wythnos. Roedd hyn wedi caniatáu
mwy o amser i sicrhau gwasanaethau
hirdymor.

Tuag at ddiwedd y flwyddyn, bu modd
i'r Cysylltwyr Cymunedol gynnal
ymweliadau stepen drws a chymryd
rhan mewn digwyddiadau awyr
agored. Mae hyn wedi cael effaith
gadarnhaol ar y tîm a'n cleientiaid,
gan ganiatáu i ni gysylltu yn ein
cymunedau a dangos i ni bod golau
ar ddiwedd y twnnel. Rydym yn
edrych ymlaen at fod allan unwaith
eto, wyneb yn wyneb, ar draws
Ceredigion yn 2022/23.

Gofal Amgen



Dosbarthu

1600
te prynhawn 'Egwyl mewn

bocs' i ofalwyr

Cynyddu aelodaeth y
Gwasanaeth

Gwybodaeth i Ofalwyr 

43%
i Ailagor Cronfa Gofalwyr Ceredigion,

gan ddyfarnu gwerth 

£98,528
i ofalwyr yn uniongyrchol er mwyn

gwella eu hiechyd a'u lles

1 Nodi ac adnabod gofalwyr, gan ddarparu gwybodaeth, cyngor a
chymorth iddynt.

AMCANION BUSNESUned Gofalwyr 
2 Cynorthwyo bywyd law yn llaw â gofalu er mwyn eu galluogi i gynnal

eu capasiti i ofalu a chael bywyd y tu hwnt i ofalu.

3 Cynorthwyo gofalwyr sy'n cael addysg a gofalwyr yn y gweithle gan
alluogi gofalwyr i weithio a dysgu law yn llaw â'u rôl gofalu.

Beth wnaethom ni?

1659
o ofalwyr

Argraffu a dosbarthu 

5000
o Gylchgronau Gofalwyr ar draws Ceredigion
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digwyddiad cenedlaethol
i ofalwyr

Edrychwyd ar a
rhannwyd y

dudalen Facebook 

75,911

Gweithio gyda
phartneriaid i ddarparu 

16
o weithgareddau a

sesiynau dysgu i ofalwyr

149
wedi ei hoffi

a'i charu

Gweithio gyda Gweithredu dros Blant i
gynorthwyo 

o ofalwyr ifanc a gofalwyr sy'n
oedolion i gael bywyd y tu hwnt i'w
rôl gofalu

83

711
awr o ofal
amgen er
mwyn cynnig
seibiant iddynt
o'u rôl gofalu 

o ofalwyr, a darparu 

2143

Cynorthwywyd Gofalwyr
Ceredigion i ddarparu cyngor

a gwybodaeth i 

Gweithio gyda phartneriaid i godi
ymwybyddiaeth o ofalwyr a chydlynu
rhaglenni o weithgareddau i gyd-fynd â

3

o gardiau
gofalwyr i ofalwyr
sy'n oedolion a
gofalwyr ifanc

Cyhoeddwyd

150

cynnydd o
80% o'i

gymharu
ag

2020/21
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gwaith

160
o ffurflenni cofrestru newydd ac

atgyfeirio gan feddygfeydd

Cafwyd



Eleni, roedd gofyn i ni gydlynu'r broses o ail-gomisiynu'r gwasanaeth gofalwyr
ifanc yng Ngheredigion. Er mwyn gwneud hyn, ymgynghorom â gofalwyr ifanc
am y cymorth y maent yn teimlo bod ei angen arnynt, a sut a ble yr oeddent yn
dymuno manteisio arno.

Gan weithio gyda phartneriaid allweddol yn yr awdurdod lleol, y gwasanaethau
iechyd a'r trydydd sector, cynlluniom fanyleb gwasanaeth newydd a aeth allan
i dendr yn llwyddiannus ym mis Tachwedd 2021.

Cychwynnodd y gwasanaeth newydd ar 1 Ebrill 2022, wrth i'r hen ddarparwyr a'r
darparwyr newydd weithio mewn partneriaeth er mwyn sicrhau trosglwyddiad
di-dor. Gweithiodd Gweithredu dros Blant, sef y gwasanaeth a gomisiynwyd yr
oedd ei gyfnod yn gorffen, mewn ffordd broffesiynol gyda'r gwasanaeth
newydd er mwyn sicrhau bod y gofalwyr ifanc yn parhau i gael y gwasanaeth
gorau ag y bo modd yn ystod y cyfnod hwn. Hoffem ddiolch i holl staff
Gweithredu dros Blant am eu hymrwymiad a'u gwaith caled gyda gofalwyr
ifanc yng Ngheredigion dros y blynyddoedd diwethaf.

Darparwr newydd y gwasanaeth i ofalwyr ifanc yw Gofalwyr Ceredigion, sy'n
darparu cymorth i ofalwyr sy'n oedolion yn y sir ar hyn o bryd. Rydym yn edrych
ymlaen i weld sut y byddant yn datblygu ein gweledigaeth ar y cyd o gael
gwasanaeth gydol oed dros y ddwy flynedd nesaf.

Estynnom allan i ofalwyr ifanc hefyd, gan ofyn iddynt adolygu taflen 'Who
cares' i ofalwyr ifanc, y mae bellach wedi dyddio. Gan ddefnyddio arian ICF,
gofynnom i'n partneriaid ddatblygu llyfryn gwybodaeth rhanbarthol newydd.

Gwasanaethau i ofalwyr ifanc

Dosbarthir y daflen newydd ar draws y rhanbarth
fel adnodd am ddim i ofalwyr ifanc, yn ystod
2022-23.
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newid
cardarnhaol

Cyfrannodd at
gynnwys y

Cylchgrawn i
Ofalwyr

Beth wnaethom ni?

HOLWYD GOFALWYR SUT YR HOFFENT DDEFNYDDIO EU CERDYN GOFALWR

Cysylltom â Gwasanaeth Canolfan Lles
Porth Cymorth Cynnar, a llwyddom i sicrhau
mynediad am ddim i ofalwyr o bob oed i'r
holl gyfleusterau hamdden y mae'r Cyngor
yn berchen arnynt, os byddant yn dangos
eu Cerdyn Gofalwr Ceredigion.

SUT Y DEFNYDDIWYD ADBORTH:

adborth gofalwyr

Sut mae gofalwyr yn siapio ein gwasanaeth?
CAWSOM ADBORTH AM…

ENGHRAIFFT:
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Gronfa Gofalwyr Ceredigion

Darpariaeth gwybodaeth

Te prynhawn Cymreig,
'egwyl mewn bocs'

Gwybodaeth i Ofalwyr Ifanc

Cylchgrawn Gofalwyr

Sesiynau hyfforddiant a dysgu

Digwyddiadau a gweithgareddau

Siapiodd
ddarpariaeth

cynnwys/digwyd
diad

Roedd yn dangos
tystiolaeth o ganlyniadau

cadarnhaol o'r Gronfa
Gofalwyr

Siapiodd y gwaith o
ail-gomisiynu'r
gwasanaeth i
ofalwyr ifanc

Arweiniodd at ddatblygu
digwyddiadau a

chylchlythyrau gofalwyr
sy'n staff

Cyfrannodd at
ddatblygiad buddion

y Cerdyn i Ofalwyr

Dywedodd Gofalwyr…

‘y pwll nofio a phethau fel
hynny’

‘canolfannau hamdden’

‘camfeydd a chyfleusterau
hamdden’



BETH AETH YN DDA?
Y Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr yn cyrraedd mwy o bobl
Penodi gwasanaeth cymorth newydd a gomisiynwyd ar gyfer
gofalwyr ifanc
Mwy o weithgarwch hyrwyddo ar gyfryngau cymdeithasol
Cronfa Gofalwyr
Gwaith partneriaeth rhanbarthol
Cydweithio gyda gwasanaethau eraill y cyngor

BETH MAE ANGEN IDDO DDIGWYDD?
Cynyddu capasiti y tîm trwy benodi staff newydd a chreu rolau
newydd
Adolygu strwythur a chynnwys yr holl dudalennau gofalwyr ar y
wefan a'u diwygio er mwyn eu gwneud yn fwy hygyrch a
gwella'u defnyddioldeb
Gweithio ar draws y rhanbarth i adolygu'r wybodaeth i ofalwyr
ifanc a sicrhau bod y wybodaeth sydd ar gael iddynt yn
cynrychioli'r sefyllfa ddiweddaraf a'i bod yn hygyrch
Gweithio ar draws y rhanbarth (ac yn genedlaethol) i ddatblygu
egwyliau cynaliadwy i ofalwyr
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Blwyddyn arall o Covid a chyfnod o newid
‘Blinder Zoom’; darganfod ffyrdd o barhau i gynnal
gweithgarwch ymgysylltu o bell gyda gofalwyr
Ymgysylltu gyda a chynnig cymorth i ofalwyr nad ydynt yn
defnyddio darpariaeth ddigidol
Cynorthwyo gofalwyr i gael egwyliau heb wasanaethau wyneb-
yn-wyneb
Darparu cymorth, digwyddiadau a gweithgareddau heb gyswllt
wyneb-yn-wyneb
Capasiti i ddarparu popeth y byddem wedi dymuno ei ddarparu
Yn methu ymgysylltu ag ysgolion ynghylch cardiau gofalwyr
ifanc

BETH OEDD YR HERIAU?



1 Datblygu Cymunedol sy'n Seiliedig ar Asedau

2 Ymwreiddio/Cysylltu'r maes Gwasanaeth o fewn Porth Cymorth
Cynnar – Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth

3 Datblygu Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd a Dewis

o unigolion a grwpiau i
wasanaethau eraill y

cyngor, gwasanaethau
iechyd ac i sefydliadau'r

3ydd sector

*Gall atgyfeiriad fod am grŵp o unigolion;
felly, ni chofnodir ystod oedran.

Beth wnaethom ni?

845
o atgyfeiriadau

AMCANION BUSNESCysylltwyr Cymunedol 

971
o ymholiadau trwy

Clic, mewn negeseuon
e-bost, yn y post, dros

y ffôn ac ar y wefan

468
Cyfeiriwyd ac atgyfeiriwyd 

Ystod oedran yr atgyfeiriadau a gafwyd

63% o'r atgyfeiriadau unigol ar
gyfer pobl dros 60 oed
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Cofnodwyd

Cafwyd

Roedd



Trafnidiaeth

Cyfeillio

Gwasanaethau
eistedd gyda phobl

Prydau yn y cartref

Tasgmon

o atgyfeiriadau
diogelu

54

Nodwyd y 

56 cais am fathodyn
glas wedi'u
cwblhau

676
o aelodau a chyfranwyr yn

cofrestru

Gweithiwyd gyda phartneriaid i
godi ymwybyddiaeth o ymgyrch

'Cysylltu â charedigrwydd' a
phlatfform 'Cysylltu', a gwelwyd 

Cynorthwywyd dros

o wasanaethau lleol a
chenedlaethol i
hysbysebu eu
gwasanaethau ar
Dewis Cymru

1700
650

gan
gynnwys

dros 

o adnoddau penodol
ar gyfer Ceredigion

10

fwlch yn y gwasanaeth

5

Codwyd



  

 

‘Ar ôl cael sgwrs am 'yr hyn sy'n bwysig' gyda'r
person ifanc, dysgais am ei diddordebau, ac
awgrymais y dylai ymuno â grŵp Arts4Wellbeing
lleol. Cefais gyswllt rheolaidd gyda'r person ifanc ac
ers ei chynghori a'i chynorthwyo, mae'r person ifanc
hwn wedi bod yn mynychu'r grŵp yn
rheolaidd.Bellach, mae'n gallu mwynhau
cymdeithasu ac mae wedi meithrin cyfeillgarwch
gwych gydag aelodau eraill yn y grŵp.’ 
- Enfys James, Cysylltwr Cymunedol 

 

‘Ar ôl cyfarfod y cleient, euthum ati i'w helpu a'i
chynorthwyo i fynychu bore coffi yn ei neuadd
gymunedol. Roeddwn wedi ei galluogi i gysylltu â'i
chymuned leol, mynychu mwy o weithgareddau a
meithrin cyfeillgarwch newydd. Mae hi'n nodi bod
hyn wedi rhoi 'bywyd newydd' iddi.'
– Claire McNamara, Cysylltwr Cymunedol

 

‘Llwyddais i helpu menyw 92 oed sydd â nam ar
ei golwg i lenwi ei ffurflen gais ar-lein am
fathodyn glas. Yn ystod yr ymweliad, dywedodd
wrthyf yr hoffai gymryd rhan mewn cyfleoedd
cymdeithasol yn ei chymuned leol. Derbyniwyd ei
chais am fathodyn glas ac fe'i ddosbarthwyd
iddi, gan ei galluogi i fynychu grwpiau a
gwasanaethau yn y gymuned yn haws.’
– Sam Henly, Cysylltwr Cymunedol

Help
ymarferol yn

y cartref

Ceisiadau 
am 

fathodyn glas
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Unigrwydd
ac

arwahanrwydd

Roedd y 3 phrif reswm a nodwyd gan bob un dros gysylltu â Chysylltwyr
Cymunedol fel a ganlyn:

Mae person
ifanc yn unig ac
yn cael
anhawster
cymdeithasu
yn ei hardal.

ENGHREIFFTIAU:
Sefyllfa Canlyniad

Mae menyw 91
oed yn teimlo'n
ynysig.

Mae gofyn i
fenyw sydd â
nam ar ei golwg
gael help i lenwi
cais am
Fathodyn Glas. 



Problemau parhaus a achoswyd gan bandemig Covid-19
Diffyg cyswllt wyneb-yn-wyneb
Cymorth a ddarparir gan grwpiau cymunedol o bryd i'w
gilydd ac adnoddau sy'n diflannu
Methu ymweld ag ysgolion a lleoliadau gofal plant

BETH OEDD YR HERIAU?

BETH AETH YN DDA?
Cyllid 'pwysau'r gaeaf' i gynorthwyo datblygiad
darpariaeth bwyd
Cysylltu â Charedigrwydd
Recriwtio golygyddion Dewis
Gwaith aml-asiantaeth
Gwaith gydol oed

BETH MAE ANGEN IDDO DDIGWYDD?
Hyfforddi staff newydd i fod yn Bresgripsiynwyr
Cymdeithasol
Meithrin perthnasoedd cryf gyda chanolfannau lles a
threfnu sesiynau galw heibio cymunedol mewn lleoliadau
lleol amrywiol
Addasu a diweddaru systemau cofnodi achosion i goladu
data atgyfeiriadau yn gywir
Datblygu Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd ar Dewis
Parhau i hyrwyddo Dewis fel offeryn er mwyn i
ddinasyddion allu troi at wybodaeth
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CRONFA GOFALWYR CEREDIGION

418
o geisiadau

unigol a chan
deuluoedd

oedd ystod
oedran y gofalwyr

a ymgeisiodd

9-90

Y 5 cais mwyaf

poblogaidd:

Egwyliau byr  (145)

Therapïau a

thriniaethau (72)

Hobïau (106)

Technoleg (61)

Y cartref a'r ardd  (52)

536
o ofalwyr wedi

cael budd

‘Cawsom amser hyfryd yn y wigwamiau a
cherddom i fyny Pen-y-fan hefyd, ac ar hyd
camlesi Aberhonddu. Bu'n gyfle gwych i gael
ychydig amser i'm hun gyda ffrind a chyfarfûm â
nifer fawr o bobl hyfryd. Diolch yn fawr iawn am
alluogi hyn i ddigwydd gyda'r help ariannol gan y
cyngor, gan gynnig y cyfle i mi adfywio fy meddwl,
fy enaid a'm corff cyn dychwelyd i brysurdeb fy
mywyd bob dydd. Rydw i'n ei werthfawrogi'n fawr'

‘Mae cronfeydd fel hyn
yn dangos i ofalwyr eu
bod yn bwysig a'u bod
yn cael eu
gwerthfawrogi.  Da iawn
Ceredigion am
gydnabod gwerth
gofalwyr di-dâl ac
effaith hyn ar eu lles!
Diolch.'

Dyfarnwyd

£98,528

Uchafbwyntiau'r tîm 

DYWEDODD GOFALWYR:
‘Daeth hwn pan oedd angen
ychydig o hwb arnaf ac mae'n
hael iawn. Rydw i'n edrych
ymlaen i eistedd yn yr ardd
gyda Steve yn fy sedd gardd
newydd.’ 

BETH OEDD Y GOFALWYR WEDI

GWARIO'R ARIAN ARNO?

Bu gofalwyr yn gwneud cais
am hyd at £150 i wella eu
hiechyd a'u lles

13
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‘Ar ôl cael rhai diwrnodau isel iawn yn ddiweddar, hoffwn
ddiolch i chi am yr 'egwyl i ofalwyr mewn bocs' a gefais fore
heddiw.Fel gofalwyr, rydym yn aml yn teimlo ar ein pen ein
hunain o ran yr hyn yr ydym yn ei wneud, gan geisio sicrhau
ein bod mewn hwyliau da bob amser ar gyfer y bobl yr ydym
yn gofalu amdanynt, fel na fyddant yn teimlo'n euog am roi eu
lles a'u hapusrwydd nhw cyn ein lles a'n hapusrwydd ni. Mae
mor braf cael y gydnabyddiaeth am ein hymdrechion ac 
mae wedi fy helpu i deimlo'n llai ynysig.'

‘Rydym yn ddiolchgar iawn am syrpreis
annisgwyl iawn a fu'n goron ar ein
diwrnod. Yn wir, diolch i'ch caredigrwydd
chi...sawl diwrnod da iawn!'

EGWYL MEWN BOCS GOFALWYR

‘Mae eich ystyrioldeb a'ch
haelioni i Ofalwyr
Ceredigion wastad yn ein
synnu – yn enwedig pan
agorom y bocs a gweld
cymaint o ddanteithion!

o focsys i
ofalwyr ar draws

y sir

1600

‘Hoffwn ddweud diolch yn fawr iawn
am fy egwyl mewn bocs heddiw.
Roedd yn syrpreis hyfryd ac yn ffordd
o'n hatgoffa bod rhywun yn ymboeni
amdanom.Mae bywyd wedi bod yn
anodd iawn yn ddiweddar ac mae pob
arwydd bach o garedigrwydd yn
gwneud gwahaniaeth mawr.Diolch.'

DYWEDODD GOFALWYR:

BETH GAFODD EI DDERBYN GAN OFALWYR?
Roedd y pecyn yn cynnwys amryw
ddanteithion, cacennau a the i ddau eu
rhannu

‘Diolch i chi am yr 'egwyl mewn
bocs' y byddaf i a'm gwraig yn ei
fwynhau pan fydd hi'n amser rhoi
ein traed i fyny ac ymlacio gyda
phaned o de a bisgedi!'

14
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Bu'n rhaid i'r rhan fwyaf o'r gwaith
cynllunio a'r gwaith ar y ffilm fod yn waith
rhith oherwydd cyfyngiadau covid, ac
roedd lansiad y ffilm yn ddigwyddiad rhith
hefyd. Trefnom ddigwyddiad rhith ar-lein
ar Ddiwrnod Gweithredu Gofalwyr Ifanc;
gan ddyfarnu bocsys rhoddion 'Osgar' i'r
gofalwyr ifanc a oedd wedi cymryd rhan
yn y prosiect.

PROSIECT FFILM GOFALWYR IFANC

'Diolch o galon am neithiwr. Bu'n
ddathliad go iawn y pen hwn a bu'n
ddigwyddiad rhyngwladol gan bod
cefndryd ac ewythr a modryb (y gofalwr
ifanc) yn gwylio'n falch ym Mhortiwgal.' 
– Teulu gofalwr ifanc a fynychodd
lansiad y ffilm

Bu'r Tîm Gofalwyr a Chymorth Cymunedol yn
gweithio gydag Arad Goch, Gwasanaeth
Ieuenctid Ceredigion a Gweithredu dros Blant i
gynorthwyo grŵp o ofalwyr ifanc i greu ffilm fer
sy'n addysgu ac yn codi ymwybyddiaeth o'r
hyn y mae'n ei olygu i fod yn ofalwr ifanc.

Gweithiodd y gofalwyr ifanc gydag Arad Goch i
greu stori a sgript, gan ffilmio golygfeydd yn
Aberystwyth a'r cyffiniau, cyn golygu'r deunydd
a chreu ffilm fer.

Cynhyrchwyd y ffilm gan y gofalwyr ifanc dan
arweiniad cwmni theatr lleol, Arad Goch.
Cefnogwyd y prosiect gan ddisgyblion drama
lleol hefyd, a wnaeth gymryd rhan yn y
cynhyrchiad fel actorion ifanc.

Mae'r ffilm yn dilyn
taith person ifanc sydd
â chyfrifoldebau gofalu,
gyda'r nod o addysgu a
chodi ymwybyddiaeth
o'r pwnc.

GWEITHIO MEWN PARTNERIAETH
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TTrwy gydol 2021/22, roedd y tîm wedi
parhau i ddiweddaru'r adnoddau
cymunedol ynghylch Covid, gan olygu y
bu modd i ni nodi unrhyw fylchau yn y
gwasanaeth yn hawdd, a phan oedd
angen penodol i gamau gael eu cymryd
i lenwi'r bylchau hynny.

Roedd cynnydd mawr yn nifer y
ceisiadau am wybodaeth ynghylch
manteisio ar bryd ar glud, gan gleientiaid
a gweithwyr proffesiynol, yn dangos nad
oedd pobl mewn rhannau penodol o'r sir
yn gallu troi at y gwasanaeth hwn.

Yn dilyn ymarfer mapio a gynhaliwyd
gan y tîm, nodwyd sawl ardal
ddaearyddol fel blaenoriaeth, a
phenderfynom gysylltu â busnesau a
mentrau lleol i ofyn a fyddai ganddynt
ddiddordeb yn y cyfle i ddatblygu
gwasanaeth i fodloni angen y gymuned
leol.

Fforwm Cymunedol Penparcau oedd un
o'r sefydliadau a atebodd ein galwad i
weithredu, ac roeddent wedi ymateb yn
gyflym.Cynorthwyom y Fforwm i gysylltu
â CAVO ac i wneud cais am y cyllid
angenrheidiol sy'n ofynnol er mwyn
dechrau cynnig pryd ar glud unwaith eto.

Yn dilyn y cais llwyddiannus am gyllid yn
2021/22, dechreuodd ‘HUBGRUB’
Penparcau ddosbarthu pryd ar glud ym
mis Ebrill 2022.Bellach, mae'r Fforwm yn
cyflogi staff, gan gynnwys Rheolwr Cegin,
i hwyluso prydau ar glud rheolaidd i
breswylwyr na fu modd iddynt fanteisio
ar brydau wedi'u coginio yn ddiweddar.

PRYD AR GLUD

Sam Hughes-Evans, Rheolwr y
Fforwm, yn esbonio sut yr oedd y
Cysylltwyr Cymunedol wedi eu
cynorthwyo i roi cychwyn ar y
prosiect:

“Yn 2021, bu Sam Henly, Cysylltwr
Cymunedol, yn ymgysylltu â'r
ganolfan gan ofyn a fyddai gennym
y capasiti a'r cyfleuster i gychwyn
gwasanaeth pryd ar glud i
gynorthwyo unigolion yr oedd wedi
dod ar eu traws ac yr oedd angen
iddynt gael prydau wedi'u coginio ar
eu cyfer

Hysbyswyd Sam gan y Fforwm eu
bod wedi treialu'r gwasanaeth
unwaith, fodd bynnag, daeth i ben
yn sydyn oherwydd cyllid, wrth i'r
cymhorthdal ar gyfer costau prydau
ddod i ben.

Cysylltodd y Fforwm â CAVO i drafod
y potensial o ailsefydlu'r gwasanaeth
pryd ar glud ac i holi a fyddai
unrhyw gyllid ar gael.Ers y
trafodaethau cychwynnol,
llwyddodd y Fforwm i sicrhau cyllid
gan CAVO ac mae ganddynt dîm
pryd ar glud sefydledig erbyn hyn,
sy'n coginio prydau ar gyfer dros 45
o bobl yr wythnos.”

Mae'r tîm yn dilyn fframwaith 'Arwyddion Lles' ym mhopeth a wnawn. Mae'r
dull gweithredu hwn yn caniatáu i ni annog unigolion, a grwpiau, i ystyried yr
hyn sydd orau iddyn nhw yn eu barn nhw, ac i ni gynnig y cam iddyn nhw ei
gymryd er mwyn iddynt wireddu eu nodau lles eu hunain.

CYSYLLTU Â'R GYMUNED TRWY ARWYDDION LLES
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MURLUN CAREDIGRWYDD

Lluniwyd y dyluniad buddugol gan grŵp o
ddisgyblion yn Ysgol Uwchradd Bro Teifi.

GWAITH PONTIO'R CENEDLAETHAU -

IYm mis Rhagfyr 2021, gweithiom gyda thimau o
fewn Porth Cymorth Cynnar, gwasanaethau
ysgol, CAVO a Chysylltu â Charedigrwydd, gan
alw ar bobl ifanc i gynllunio murlun yn seiliedig
ar thema 'Caredigrwydd'.Cychwynnodd y
gystadleuaeth yn ystod Wythnos Genedlaethol
Gwrthfwlio ac fe'i beirniadwyd ym mis Rhagfyr.

Bu'r ymateb i'r gystadleuaeth ddylunio yn wych
a chafodd y Gwasanaeth lu o ddyluniadau
creadigol, yr oeddent oll yn atgoffa pobl 
ifanc o bwysigrwydd bod yn garedig i'w 
gilydd.

Cafodd yr holl ysgolion a oedd wedi cymryd rhan gyllid i brynu pecyn celf er
mwyn galluogi disgyblion i greu eu murlun arbennig ar safle yr ysgol, a
chafodd yr holl ddisgyblion fathodyn Cysylltu â Charedigrwydd.

Edrychwn ymlaen at weld nifer fawr o furluniau 'caredigrwydd' lliwgar yn
ymddangos mewn ysgolion ar draws y sir.

Bu'r Cysylltwyr Cymunedol yn gweithio gyda'n partneriaid, sefydliadau o'r 3ydd
sector ac aelodau allweddol o'r gymuned i lansio prosiectau pontio'r
cenedlaethau. Nod y prosiectau hyn yw meithrin cysylltiadau a fydd yn
lleddfu'r unigrwydd a'r arwahanrwydd a welir mewn nifer o'n cymunedau.

CYSYLLTU POBL… CYMUNEDAU CAREDIG

PROSIECT CHWARAE PONTIO'R
CENEDLAETHAU RAY CEREDIGION
Nod prosiect Chwarae Ray oedd
meithrin cyfeillgarwch ar draws y
cenedlaethau a galluogi mwy o
ddealltwriaeth rhwng y grwpiau
oedran gwahanol.

PROSIECT PONTIO'R CENEDLAETHAU
IEUENCTID TYSUL
Nod y prosiect hwn yn Llandysul
oedd ceisio ailgysylltu pobl ifanc a
phobl hŷn a mynd i'r afael ag
arwahanrwydd yn uniongyrchol trwy
ffurfio perthnasoedd hirhoedlog 
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manteisio ar gymorth a chyllid ar
gyfer grwpiau lleol
manteisio ar hyfforddiant a
digwyddiadau
dinasyddion i gael dweud eu
dweud am y ffordd y datblygir
gwasanaethau

Yn ystod 2022-23, byddwn yn parhau i
ddatblygu ein gwasanaeth mewn
ffordd sy'n gwella ac sy'n hyrwyddo'r
cymunedau a'r rhwydweithiau
cydnerth sy'n bodoli eisoes yng
Ngheredigion. Trwy ein cymorth ni,
byddwn yn galluogi mwy o unigolion a
grwpiau i fod yn annibynnol, yn
hunangynhaliol ac yn gynaliadwy yn y
dyfodol.

Yn 2022/23 byddwn yn cynnal
digwyddiadau ar draws y sir ar gyfer
trigolion o bob oed. Yn ystod y
digwyddiadau hyn, a thrwy siarad â’n
defnyddwyr gwasanaeth, byddwn yn
gallu nodi bylchau yn y gwasanaethau
presennol a datblygu ffyrdd newydd o
fynd i’r afael â nhw. Byddwn yn parhau
i ddefnyddio cyfuniad o
ddigwyddiadau wyneb yn wyneb a
digwyddiadau rhith sy'n cynnig budd i
ddinasyddion ac i'r Cyngor.

Crynodeb
BETH MAE ANGEN I NI EI WNEUD NESAF?

gofalwyr i barhau i gyflawni eu rôl
gofalu a gallu manteisio ar fywyd
y tu hwnt i'w rôl gofalu
manteisio ar wasanaethau a
grwpiau cymdeithasol mewn
cymunedau lleol

LGan fwrw golwg yn ôl dros eleni,
rydym yn falch o'r ffordd y mae'r
Uned Gofalwyr a thimau'r Cysylltwyr
Cymunedol wedi dod ynghyd i greu
tîm cryfach a mwy o faint a fydd yn
gwella'r cymorth a'r ymyrraeth
gynnar a ddarparir gan y Cyngor.
Bydd y Tîm Gofalwyr a Chymorth
Cymunedol yn parhau i feithrin y
perthnasoedd sy'n bodoli eisoes sydd
gennym ar draws gwasanaethau
eraill yn y Cyngor, y Bwrdd Iechyd a'r
3ydd sector ac edrychwn ymlaen at
gychwyn ar berthnasoedd newydd
trwy gydol y flwyddyn i ddod.

Mae ein hadroddiad yn dangos yr
hyn yr ydym wedi ei gyflawni hyd yn
hyn, ond fel erioed, mae angen i ni
edrych ymlaen i weld sut y gallwn
ddatblygu ein gwaith ymhellach, gan
ddwyn ein dysgu gyda ni a chynnig y
cymorth a'r wybodaeth orau ag y bo
modd i breswylwyr Ceredigion.
Byddwn yn parhau i wella a galluogi:
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1 Ymwreiddio strategaeth Gydol Oed a Lles, cynllun gweithredu a
threfniant gweithio Hybrid yn y tîm

2 Darparu Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth

3 Datblygu gwaith gyda grwpiau, busnesau a'r 3ydd sector i feithrin
cydnerthedd cymunedol

4 Datblygu egwyliau cynaliadwy i ofalwyr

01545 574200

cysylltu@ceredigion.gov.uk

Tîm Gofalwyr a Chymorth Cymunedol
Porth Cymorth Cynnar
Cyngor Sir Ceredigion

Tîm Gofalwyr a Chymorth Cymunedol
AMCANION Y CYNLLUN BUSNES – 2022/23
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