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TAFLEN FFEITHIAU I OFALWYR SY’N OEDOLION IFANC (16-25 OED) 

Wyt ti’n gofalu am aelod o’r teulu (megis rhiant, mam-gu neu dad-cu, brawd neu chwaer) neu 
bartner, ffrind neu blentyn sy’n dioddef o salwch, anabledd, problem iechyd meddwl neu sy’n 
camddefnyddio sylweddau?  Os mai YDW yw’r ateb, yna gall Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr Sir 
Gâr helpu gyda dy rôl fel gofalwr. 

Oherwydd bod y person sy’n derbyn gofal yn annwyl i ti, mae’n bosib nad wyt ti wedi meddwl 
amdanat ti dy hun fel gofalwr.  Yn Sir Gaerfyrddin yn unig, mae miloedd o bobl, fel ti, yn darparu gofal 
di-dâl felly, yn sicr, nid wyt ti ar dy ben dy hun.  Mae medru ymdopi â dy rôl fel gofalwr yn bwysig, nid 
yn unig i’r person sy’n derbyn gofal, ond i ti hefyd, oherwydd os fyddi di’n aros yn iach yna fe fyddi 
di’n fwy abl i barhau i helpu’r person sy’n derbyn gofal. 

Yn anffodus, mae llawer o ofalwyr yn dioddef problemau iechyd corfforol ac emosiynol, megis pryder 
a straen, a gall fod yn anodd cadw cydbwysedd rhwng dy rôl fel gofalwr a’r ymrwymiadau eraill sydd 
gennyt.  Am y rheswm hwn, gall fod yn anodd aros mewn addysg neu swydd, a gall y galwadau 
emosiynol achosi niwed – nid yw’r ffaith nad wyt ti gyda’r person sy’n derbyn gofal 24/7 yn golygu 
nad wyt ti’n dal i boeni amdanynt.  Mae poeni’n medru cael effaith negyddol ar iechyd, megis diffyg 
cwsg a methu canolbwyntio, felly, does dim syndod bod YAC yn fwy tebygol o roi’r gorau i’r ysgol, 
coleg, prifysgol a chyflogaeth.  Nid oes yn rhaid i hyn i fod yn wir serch hynny, oherwydd mae 
cymorth ar gael.  

Erbyn hyn, mae yna brosiect YAC pwrpasol yn Sir Gâr, sy’n cynnig 
cymorth i bobl ifanc rhwng 16-25 oed, ni waeth ble yn y sir maen 
nhw’n byw.  Efallai nad wyt ti wedi gofyn am unrhyw gymorth o’r 
blaen oherwydd, yn llawer rhy aml, mae’r rhai sy’n gofalu am eu 
hanwyliaid yn dueddol o roi lles pobl eraill yn gyntaf ac nid ydynt yn 
gofalu amdanyn nhw eu hunain.  Gofyn am gymorth yw’r cam 
cyntaf tuag at wneud y newidiadau positif sydd angen i dy fywyd, 
fel dy fod yn fwy parod i ymdopi â dy rôl fel gofalwr a dy fod yn 
medru cadw cydbwysedd rhwng gofalu a phethau eraill mewn 
bywyd, megis addysg, swydd a bywyd cymdeithasol. 

Trwy brosiect YAC mae modd i ti gael cymorth ym mhob un o’r meysydd yma, yn ogystal mae’n gyfle 
i ti gwrdd â phobl eraill o oed tebyg sydd â phrofiadau tebyg i ti, felly does dim angen i ti deimlo’n 
unig neu’n ynysig, fel y mae llawer o YAC.   

 

SUT FEDRWN NI HELPU… 

Fe fydd dy weithiwr allweddol YAC yn cwrdd â thi lle bynnag dy fod ti’n teimlo’n gysurus i siarad, yn 
gyfrinachol, am beth bynnag sy’n dy boeni di ac yna, gyda’ch gilydd, fe fyddwch chi’n penderfynu ar 



y ffordd orau i fynd i’r afael â’r problemau yma.  Rhai o’r themâu cyffredin y mae gofalwyr yn gofyn 
am gymorth gyda nhw yw: 

Iechyd – Rheoli a gwella eu hiechyd meddwl a chorfforol, er mwyn byw bywyd iachach a chael y 
cymorth sydd angen arnynt i leihau unrhyw risg iddyn nhw eu hunain a’r person sy’n derbyn gofal.  

Rôl fel Gofalwr – Cymorth i wella eu sgiliau a’u dealltwriaeth o ran materion ymarferol, er mwyn 
rheoli eu rôl fel gofalwr yn well a’r wybodaeth sydd angen nawr a phan fo pethau’n newid.  

Ymdopi Gartref – Cynyddu galluoedd YAC i reoli tasgau beunyddiol ac addasrwydd eu cartrefi neu 
gartref y person sy’n derbyn gofal, os nad ydynt yn byw gyda nhw.  

Amser i chi’ch hun – Gwella cyfran yr amser ar gyfer seibiannau o ofalu, er mwyn cael mwy o amser 
iddyn nhw eu hunain a gwell bywyd cymdeithasol, yn unol ag anghenion a dymuniadau’r unigolyn.   

Sut rydych chi’n teimlo – Gwella eu lles emosiynol a’u gallu i reoli unrhyw straen neu bryder sy’n 
deillio o’u rôl fel gofalwr, fel y gallant reoli unrhyw berthnasau allweddol yn well.   

Sefyllfa Ariannol – Medru rheoli eu sefyllfa ariannol yn well, megis dyledion, budd-daliadau a 
materion cyfreithiol.   

Gwaith ac Addysg – Teimlo eu bod yn cael mwy o gefnogaeth gan gyflogwyr a darparwyr addysg a 
bod ganddynt well ymwybyddiaeth o gyfleoedd ar gyfer addysg a chyflogaeth.  
 

Y GWASANAETHAU CYMORTH Y MEDRWN EU CYNNIG… 

 Gweithiwr allweddol ymroddedig, sy’n darparu cymorth 1-i-1 yn dy gartref neu dy gymuned   
 Cynllun gweithredu unigol, i dy helpu i gyflawni newidiadau positif yn dy fywyd  
 Gwaith partneriaeth gyda gwasanaethau eraill sy’n medru bod o gymorth  
 Helpu i drafod gyda darparwyr addysg a chyflogwyr i fynd i’r afael ag unrhyw broblemau  
 Mynediad at rwydwaith cymorth gan gymheiriaid o bobl eraill o’r un oed sy’n wynebu 

problemau tebyg 
 Gweithgareddau, gwibdeithiau a digwyddiadau  
 Gwasanaethau gwybodaeth a chyfeirio, yn cynnwys adnoddau ar-lein  
 Grwpiau sgiliau bywyd, megis meithrin hyder ac iechyd a lles 

 

OS AM WYBODAETH BELLACH CYSYLLTWCH Â… 
 

Prosiect YAC Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr                                                   
Ffôn: 0300 0200 002          E-bost: youngcarers@ctcww.org.uk  
Andrew Spencer:     07535 449 686     andrew.spencer@ctcww.org.uk 
Lucy Griffiths:   07985 672638      lucy.griffiths@ctcww.org.uk 
www.ctcww.org.uk 
 
Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr Sir Gaerfyrddin, Ymddiriedolaeth Gofalwyr Croesffyrdd Gorllewin 
Cymru, Y Palms, Uned 3, 96 Heol y Frenhines Fictoria, Llanelli, Sir Gaerfyrddin. SA15 2TH 
Gofalwyr Ifanc Sir Gaerfyrddin (dan 18 oed)                                    
Ffôn: 01554 742630 / 07585 561660    youngcarersservice@carmarthenshire.gov.uk 
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