
TAFLEN FEITHIAU I  
OFALWYR 5-18 OED 
 

 

YDW I’N OFALWR? 

A wyt ti’n gofalu am aelod o’r teulu, megis mam neu dad, tad-cu neu fam-gu, brawd neu chwaer?  
Ffrind neu gymydog efallai?  Ydyn nhw angen cymorth oherwydd eu bod yn sâl, anabl, dioddef o 
broblemau iechyd meddwl neu’n camddefnyddio sylweddau?  

Os mai ‘ydyn’ yw’r ateb, rwyt ti’n ofalwr.  Mae gofalwr yn berson sy’n gofalu am aelod o’r teulu neu 
ffrind, oherwydd na allant ymdopi ar eu pennau hunain.  Mae miloedd o bobl yn gofalu am anwylyn 
yn Sir Gâr, felly, er gall fod yn waith unig, nid wyt ti ar ben dy hun.    

OND RYDW I’N DAL I FOD YN YR YSGOL… 

Nid yw bod yn ofalwr yn golygu dy fod yn treulio bob dydd a nos yn gofalu am y person sy’n derbyn 
gofal.  Mewn gwirionedd, mae’r mwyafrif o ofalwyr yn cydbwyso eu cyfrifoldeb gofalu gyda’u gwaith 
ysgol neu waith hefyd.   

Weithiau, mae’r pwysau ychwanegol yn golygu ei bod yn anoddach cadw i fyny gyda gwaith ysgol.  
Efallai dy fod, fel gofalwr, yn cael llai o gwsg neu’n blino’n hawdd, felly gall fod yn anodd 
canolbwyntio.  Efallai dy fod ti’n poeni am y person sy’n derbyn gofal tra yn yr ysgol, felly mae’n 
anodd canolbwyntio yn y dosbarth.  Mae’r rhain yn broblemau cyffredin i ofalwyr sy’n dal i fod yn yr 
ysgol.  

Ceir yr un broblem wrth dreulio amser gyda dy ffrindiau - mae llawer o ofalwyr yn teimlo na allant 
dreulio amser gyda’u ffrindiau, oherwydd bod eu hangen nhw gartref.  Efallai nad wyt ti eisiau i dy 
ffrindiau ddod i dy gartref, oherwydd na fyddant yn deall pa dy fod yn gofalu am rywun gartref.  
Efallai dy fod wedi blino gormod i feddwl am wneud unrhyw beth gyda dy ffrindiau ar ôl ysgol neu ar 
y penwythnos.   

FELLY, BLE ALLAF I GAEL CYMORTH? 

Mae yna brosiect newydd yn Sir Gaerfyrddin, sy’n ymrwymedig i helpu 
gofalwyr fel ti.  Mae’r prosiect Blynyddoedd Addysg Gofalwyr (CEY) yn 
cynorthwyo gofalwyr ifanc 5 – 18 oed i ymdopi gyda’u rôl gofalu a chydbwyso 
pethau eraill hefyd, megis cadw i fyny gyda gwaith ysgol, aros yn iach a gweld 
ffrindiau.  Trwy brosiect CEY, fe gei di gyfle i gwrdd â gofalwyr eraill fel ti, sy’n 
gwybod yn iawn sut brofiad yw gofalu am anwylyn.   

BETH MAE PROSIECT CEY YN GWNEUD 

Gall prosiect CEY drefnu i weithiwr prosiect gwrdd â thi, i drafod sut mae pethau’n mynd a sut i helpu 
pethau i wella.  Gall y gweithiwr prosiect gwrdd â thi, lle bynnag sydd rwyddaf, gartref, yn yr ysgol 
neu yn rhywle arall lle’r wyt ti’n teimlo’n gyfforddus.   

 



 
 

 

Prosiect Gofalwyr Ifanc (Cyngor Sir Gâr) 
Mags Williams 

E-bost: mawilliams@carmarthenshire.gov.uk  

Ymddiriedolaeth Gofalwyr  
Croesffyrdd Gorllewin Cymru 

Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr Sir Gâr, 
Y Palms, 96 Heol y Frenhines Fictoria, Llanelli, Sir 

Gaerfyrddin, SA15 2TH 
Ffôn: 0300 0200 002 

Dyma saith prif nod y prosiect:  

Iechyd – Mae angen i ofalwyr ifanc ofalu am eu hiechyd a’u hapusrwydd nhw eu hunain, nid dim ond 
y person sy’n derbyn gofal.   

Y Rôl Gofalu - Helpu gofalwyr ifanc i ddysgu sgiliau newydd a dod o hyd i ffyrdd i wneud eu rôl 
gofalu yn haws iddyn nhw eu hunain a’r person sy’n derbyn gofal.   

Ymdopi Gartref – Cynorthwyo gofalwyr ifanc i gadw trefn gartref a gofalu bod ganddynt bopeth 
sydd angen arnynt gartref i gyflawni eu rôl gofalu.  

Amser i Ti Dy Hun – Helpu gofalwyr ifanc i neilltuo amser i orffwys, ymlacio a threulio amser gyda 
ffrindiau neu wneud rhywbeth maent yn mwynhau.   

Sut Wyt Ti’n Teimlo – Gwella lles personol gofalwyr ifanc, rheoli straen a dysgu sut i ymdopi â 
phwysau neu ofidiau.  

Sefyllfa Ariannol – Gofalu bod y gofalwr ifanc a’r person sy’n derbyn gofal yn derbyn y cymorth 
ariannol cywir, help i reoli cyllideb, biliau a materion cyfreithiol. 

Ysgol - Gweithio gydag ysgolion a cholegau i helpu gofalwyr ifanc i deimlo bod ganddynt fwy o 
gefnogaeth, a gofalu eu bod yn cael cyfleoedd da wedi gadael yr ysgol neu mewn addysg bellach. 

Y GWASANAETHAU CYMORTH ALLWN NI GYNNIG… 

 Gweithiwr prosiect ymroddedig i gynnig cymorth 1:1 yn dy gartref neu gymuned  
 Cynllun gweithredu unigol i dy helpu di gyflawni newidiadau positif yn dy fywyd  
 Helpu i drafod gyda’r ysgol neu goleg i fynd i’r afael ag unrhyw broblemau 
 Mynediad i rwydwaith cymorth cymheiriaid o bobl ifanc eraill sydd â phroblemau tebyg 
 Gweithgareddau, clybiau ieuenctid, gwibdeithiau a digwyddiadau 

GYDA PHWY DDYLWN I GYSYLLTU? 

Blynyddoedd Addysg Gofalwyr  
CEY (5-18 oed) 

Cat Hooton 
Ffôn: 0300 0200 002 

Ffôn Symudol: 07508 001596 
E-bost: youngcarers@ctcww.org.uk 

www.ctcww.org.uk 

Oedolion Ifanc sy’n Ofalwyr YAC (16-25 oed) 
Andrew Spencer 

Ffôn: 0300 0200 002 
Ffôn Symudol: 07535 449686 

E-bost: youngcarers@ctcww.org.uk 
www.ctcww.org.uk 
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