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faterion Gofalwyr pwysig. Gobeithiwn hefyd y
bydd yn eich cyfeirio tuag at rai o’r sefydliadau
lleol a chenedlaethol a all eich darparu â
chymorth ychwanegol, pe bai ei angen arnoch.
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Os oes gennych unrhyw eitemau newyddion,
gwybodaeth am grwpiau gofalwyr neu wasanaethau
cymorth yr hoffech eu cynnwys yn rhifyn nesaf
Newyddion Gofalwyr Sir Gâr, neu os ydych chi’n ofalwr
ac yr hoffech chi rannu eich straeon, eich cerddi ac ati
gyda ni - e-bostiwch ni: info@ctcww.org.uk

Nodyn gan y tîm
Yn y rhifyn hwn, cymerwn ychydig o amser i fyfyrio
ar yr hyn a fu i lawer o Ofalwyr, heb amheuaeth, yn
un o gyfnodau anoddaf a mwyaf heriol ein bywydau.
Rydym yn parhau i gydnabod bod Gofalwyr wedi
bod, ac yn dal i fod, dan fwy o bwysau nag arfer,
gyda llawer o Ofalwyr yn teimlo’n flinedig iawn ac yn
daer am beth amser i ffwrdd a seibiant i fagu nerth
newydd. Felly, mae’n bleser gennym gyhoeddi bod
Cyngor Sir Gâr yn gweithio mewn partneriaeth ag
Ymddiriedolaeth Gofalwyr Croesffyrdd Gorllewin
Cymru ar Gynllun Grant Seibiantgarwch Gofalwyr,
a fydd yn galluogi Gofalwyr i wneud cais am grant
ar gyfer y seibiant mawr ei angen hwnnw – mwy o
fanylion ar dudalen 16.
Rydym hefyd yn dod â newyddion i chi am
ddigwyddiad llawn gweithgareddau am ddim i
ddathlu Diwrnod Hawliau Gofalwyr ar 25 Tachwedd,
a fydd yn dod â Gofalwyr ynghyd ym Mharc Y
Scarlets, gydag amrywiaeth o wybodaeth a phrif
siaradwyr ar bynciau’n cynnwys Hawliau Gofalwyr,
Atwrneiaeth Arhosol, diweddariad ar Wasanaethau
Gofalwyr yn lleol (gan gynnwys gwasanaethau dydd
a gofal seibiant) a llawer mwy. Bydd cyfle hefyd i
ymlacio mewn gweithdy Ymwybyddiaeth Ofalgar a
bod yn greadigol mewn gweithdy Celf a Chrefft, heb
sôn am y cinio blasus a raffl am ddim! Mae mwy o
fanylion ar sut i fwcio eich lle ar dudalen 4.
Bydd Gofalwyr sy’n Gweithio’n cael cyfle i
archwilio’ch hawliau yn y gweithle, a chael rhai
cynghorion defnyddiol ar gydbwyso eich bywyd
gwaith ochr yn ochr â’ch rôl gofalu, mewn gweithdy
Zoom Diwrnod Hawliau Gofalwyr – mae manylion
ar sut i ymuno â’r Gweithdy Gofalwyr sy’n Gweithio,
ynghyd â gwybodaeth bellach am hawliau Gofalwyr
sy’n Gweithio, i’w gweld ar dudalen 5.
Daliwch ati i ddarllen i gael gwybod am
gynghorion arbed arian, grantiau i Ofalwyr, grwpiau
cymorth a llawer mwy...

Ymwadiad
Cymerwyd pob gofal wrth baratoi’r cylchlythyr hwn i sicrhau ei
gywirdeb. Rydym yn cadw’r hawl i olygu erthyglau a dderbynnir.
Bwriad yr wybodaeth yn y cylchgrawn hwn yw rhoi arweiniad,
ac mae’n bosib na fydd y farn a fynegir yn cyd-fynd â barn
Ymddiriedolaeth Gofalwyr Croesffyrdd Gorllewin Cymru. Nid yw’r
ffaith bod unrhyw erthyglay neu gynnyrch wedi’u cynnwys yn arwydd
ein bod yn eu hargymell, ond fe’u hadroddir er mwyn i’r darllenydd
eu hystyried a ffurfio barn bersonol. Caiff pob ffynhonell / cyfeiriad
ei gydnabod lle bynnag y mae wedi’i ddarparu / ar gael. Rhoddir
diolch pellach i ffynonellau gwybodaeth sydd, trwy ymddangos yn y
cylchgrawn hwn, o fudd i Ofalwyr yn Sir Gaerfyrddin.

www.ctcww.org.uk
0300 0200 002
info@ctcww.org.uk
Carers Information Service, Unit 3,
The Palms, 96 Queen Victoria Road,
Llanelli, Carmarthenshire, SA15 2TH

Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr
Sut y gall y Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr eich helpu chi?
Mae’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr wedi bod yn eithriadol o brysur yn cofrestru llawer
o bobl newydd, sydd wedi dod yn Ofalwyr newydd yn ystod y pandemig. Os ydych chi’n un o’r
rhain, neu eich bod yn adnabod rhywun sydd wedi ymgymryd â rôl gofalu, yna cysylltwch â ni
am gymorth gyda:
• Cylchlythyrau Gofalwyr rheolaidd
• Gwybodaeth ddefnyddiol yn ymwneud â gwasanaethau,
cymorth, deddfwriaeth ac ati., a fydd wedi’i theilwra i’ch
anghenion unigol
• Gwybodaeth yn ymwneud â Grwpiau Cymorth Gofalwyr,
sy’n cyfarfod yn rheolaidd i rannu cefnogaeth,
gwybodaeth a chyfeillgarwch
• Cefnogaeth emosiynol
• Gwybodaeth am ddigwyddiadau i Ofalwyr
• Gwybodaeth am gyrsiau hyfforddi perthnasol
• Hysbysu am ymgynghoriadau a gynhelir ar faterion lleol
a chenedlaethol.
Dyma’ch cyfle i gael llais 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 dderbyn y buddion uchod. Os hoffech ymuno â’r Gwasanaeth
Gwybodaeth i Ofalwyr, i dderbyn y buddion a restrwyd, yna cysylltwch â ni trwy ffonio neu ebost.

Gwasanaeth Allgymorth Gofalwyr
Mae’r Gwasanaeth Allgymorth Gofalwyr yma i chi o hyd, a gallwn helpu gyda:
• Cynllunio at Argyfwng a Chynllunio
Wrth Gefn
• Cerdyn Argyfwng Gofalwyr
• Cymorth dros y ffôn
• Help i ddod o hyd i gymorth ymarferol,
megis siopa, casglu meddyginiaeth
ac ati.
• Cael at Offer Diogelwch Personol (PPE)
• Grantiau Gofalwyr

Crossroads
West Wales

•
•
•
•

Cael Asesiad o Anghenion Gofalwyr
Seibiant i Ofalwyr
Hawliau Gofalwyr
Hawliau Cyfreithiol trwy Gyfreithwyr
New Law
• Gwybodaeth Arbenigol a Thaflenni
Ffeithiau
• Grwpiau Cymorth Gofalwyr
• Lles Gofalwyr

Ffôn: 0300 0200 002
Ebost: info@ctcww.org.uk

Digwyddiad am
ddim i Ofalwyr

Cynhelir Diwrno
d
Hawliau Gofalw
yr
2021 ar 25 Tach
wedd

P’un a eich bod yn Ofalwr newydd neu wedi
bod yn gofalu am rywun ers tro, credwn ei
bod yn bwysig eich bod yn deall eich hawliau
ac yn gallu cael mynediad i’r cymorth sydd
ar gael i chi cyn gynted ag y bydd ei angen
arnoch. Mae ymchwil yn dangos bod pobl
yn ymgymryd â mwy o gyfrifoldebau gofalu
am eu perthnasau a’u ffrindiau sy’n anabl,
yn sâl neu’n hŷn ac sydd angen cymorth.
Dangosodd y Cyfrifiad diwethaf yn 2011 fod
24,000 o Ofalwyr di-dâl yn Sir Gaerfyrddin,
ond rydym yn rhagweld y bydd y nifer hwn
wedi cynyddu’n sylweddol pan fydd ffigyrau’r
Cyfrifiad diweddaraf yn cael eu datgelu.
Ynghyd â gofalu am anwylyn, mae llawer o
Ofalwyr yn cydbwyso eu swydd gyflogedig
tra hefyd yn gofalu am eu cartref eu hunain
ac aelodau eraill o’r teulu, gan gynnwys
plant bach. Fel y gwyddwn, nid gwaith 9
i 5 yw gofalu am rywun ac, yn aml, mae
Gofalwyr yn ei chael hi’n anodd cydbwyso eu
hamrywiol gyfrifoldebau.
Yn anffodus, oherwydd y pandemig, ni
fu modd i ni gynnal digwyddiad dathlu ar
Ddiwrnod Hawliau Gofalwyr y llynedd. Felly,
i gydnabod yr ymroddiad a’r ymrwymiad a
ddangoswyd gan Ofalwyr yn yr amseroedd
digynsail a heriol hyn, rydym yn falch iawn
o allu dod â Gofalwyr ynghyd eleni ac rydyn
ni’n benderfynol o’i wneud yn ddiwrnod
arbennig tu hwnt i ddathlu!

Pryd? Ble?
Gall Gofalwyr ymuno â ni ar gyfer diwrnod llawn
gweithgareddau ym Mharc y Scarlets ar ddydd
Iau 25 Tachwedd, rhwng 9.30yb – 2.45yh. Bydd
y digwyddiad yn gyfle i Ofalwyr gwrdd â Gofalwyr
eraill ar gyfer diwrnod ymlaciedig ac anffurfiol.
Bydd y sgyrsiau’n canolbwyntio ar bynciau y mae
Gofalwyr yn gofyn amdanynt yn aml, gan gynnwys:
• Trosolwg o ‘Hawliau Gofalwyr’ gan Gofalwyr
Cymru
• Diweddariad ar Wasanaethau Cymorth i Ofalwyr
yn lleol, gan gynnwys gwasanaethau dydd a
gofal seibiant, a Strategaeth Gofalwyr Gorllewin
Cymru, gan Reolwr Gofalwyr Arweiniol o Gyngor
Sir Gâr
• Materion Ariannol – gan gynnwys Uchafu Incwm,
Lwfans Gofalwyr ac Atwrneiaeth Arhosol
Neu, beth am gymryd peth amser i ymlacio mewn
sesiwn Myfyrdod ac Ymwybyddiaeth Ofalgar, neu
fod yn greadigol mewn gweithdy Celf a Chrefft?
Neu ymuno mewn gweithdy lles, sy’n archwilio
rhai o’r emosiynau, sialensiau, uchafbwyntiau ac
isafbwyntiau a ddaw yn sgil bod yn Ofalwr, a dysgu
rhai cynghorion ar sut i feithrin cydnerthedd ac
aros yn bositif?
Byddwn yn clywed hefyd gan rai Gofalwyr, a
fydd yn rhannu eu storiâu gyda ni am eu siwrnai
bersonol fel Gofalwyr di-dâl ac, wrth gwrs, heb
anghofio’r cinio blasus a’r raffl am ddim yn lleoliad
hyfryd Parc y Scarlets.

Diddordeb? Dyma sut i fwcio lle:
Os am fwcio lle, cysylltwch â’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr ar
0300 0200 002 neu anfonwch e-bost atom ar info@ctcww.org.uk
Os hoffech chi fynychu’r digwyddiad, ond bod arnoch angen gofal amgen neu gludiant i’r digwyddiad, yna rhowch wybod i
aelod o staff pan fyddwch yn bwcio lle, a byddwn yn gwneud pob ymdrech i ddarparu ar gyfer eich anghenion.

Ydych chi’n Ofalwr sy’n Gweithio?
Roedd Gofalwyr sy’n Gweithio eisoes
yn cael trafferthion cyn y pandemig
COVID-19, wrth geisio’n galed i gydbwyso
cymorth ymarferol a chefnogaeth
emosiynol, cadw trefn ar apwyntiadau,
a chadw llygad ar y person maen nhw’n
gofalu amdano – a’r holl hyn ochr yn ochr
â’u swyddi cyflogedig.

Dywedodd mwyafrif y Gofalwyr sy’n
Gweithio (55%) eu bod yn teimlo wedi’u
gorlethu gan eu rôl gofalu, a dywedodd
tri chwarter ohonynt (75%) eu bod yn
teimlo’n flinedig iawn o ganlyniad i’w
rôl gofalu (Adroddiad Ymchwil Wythnos
Gofalwyr – gellir dod o hyd i fanylion llawn
yr adroddiad yma: https://bit.ly/30Q7DlQ).

Mae Adroddiad Ymchwil Wythnos
Gofalwyr, a gyhoeddwyd ym mis Mehefin
2021, yn tynnu sylw at y ffaith bod
digwyddiadau’r misoedd diwethaf wedi
cael effaith sylweddol ar waith cyflogwyr
a gweithwyr, wrth orfod addasu’n gyflym
i amgylchiadau newydd. Mae llawer o
Ofalwyr sy’n Gweithio wedi adrodd am
sialensiau wrth addasu i’r amgylchiadau
newydd a’r effaith y mae hyn wedi’i chael
ar eu cyfrifoldebau gofalu.

Os hoffech wybod mwy am gyflogaeth
a’ch hawliau chi, yna beth am ymuno â’n
gweithdy di-dâl, ‘Gofalwyr sy’n Gweithio
– Gwybod Eich Hawliau’, ar ddydd Iau 25
Tachwedd, rhwng 6.00 – 7.00yh?

Bydd y gweithdy ar-lein hwn yn archwilio:
• Hawliau Cyflogaeth
• Eich hawliau fel Gofalwr o dan y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant
(Cymru)
• Cynghorion a gwybodaeth ddefnyddiol ar sut i ymarfer a hybu eich hawliau – at bwy
mae troi a phwy all eich helpu
•
Bydd sesiwn holi ac ateb hefyd, a fydd yn gyfle i chi ofyn unrhyw gwestiynau eraill.

Sut i fwcio
eich lle

I ymuno â’r gweithdy DI-DÂL hwn ar Zoom, ewch i
https://us02web.zoom.us/j/87060803992?pwd=Mk81c
mMyUC9jdzV6WWwxSXVqR0xSQT09
Rhif Adnabod y Cyfarfod: 870 6080 3992
Côd Cyfrin: 041067

HYFFORDDIANT
AM DDIM
I OFALWYR
Eich hawliau fel gofalwr a sut i
godi llais drosoch eich hun yn fwy
effeithiol
Gall gofalu fod yn werthfawr ond hefyd
yn ynysig iawn. Efallai nad ydych
yn gwybod beth yw eich hawliau
cyfreithiol, pa gymorth a allai fod ar
gael a beth y gallwch ofyn amdano, sut
i ofyn, neu yn wir pwy i ofyn.
Nod ein hyfforddiant hunan-eiriolaeth
yw i helpu chi ddeall eich hawliau
fel gofalwr, y system, yn ogystal ag
ystyried ffyrdd i chi allu trafod gyda
gweithwyr proffesiynol mewn ffordd
positif.

OS AM FWCIO LLE, EWCH I:
Chwiliwch Hawliau Gofalwyr a sut i eirioli drosoch eich hun ar eventbrite.com
(neu ymwelwch https://bit.ly/3b31Bjq)

Hawliau Gofalwyr a
sut i eirioli drosoch
eich hun
Dydd Iau 2 Rhagfyr
Dydd Iau 27 Ionawr
Dydd Iau 24 Chwefror
Pob Sesiwn
1yh – 4yh

GWYBOD EICH
HAWLIAU YN
Y GWAITH

Dim ond un cais i weithio’n hyblyg y gallwch
ei wneud bob blwyddyn. Rhaid cyflwyno cais
i weithio’n hyblyg yn ysgrifenedig, a dylai
gynnwys manylion y patrwm gweithio yr hoffech
chi, sut y credwch y gallai’r newid effeithio ar
fusnes eich cyflogwr a sut y gellir delio â hyn yn
eich tyb chi.
Bydd gan y mwyafrif o gyflogwyr ffurflen
y gallwch ei llenwi ond, os nad oes, mae
gwefan UK.Gov yn cynnig templed y gallwch ei
ddefnyddio: bit.ly/3hP5u
Rhaid bod gan gyflogwyr reswm busnes cadarn
am wrthod unrhyw gais.

Fel gweithiwr, yng Nghymru a gweddill y DU,
mae gennych hawliau. Daw eich hawliau yn y
gwaith o 2 ffynhonnell:
Eich hawliau statudol
Yn ôl y gyfraith, mae gan bawb hawliau
statudol.
Eich hawliau cytendebol
Rhoddir hawliau cytundebol i chi gan eich
cyflogwr ac maent yn ychwanegol at eich
hawliau statudol.

Gweithio’n hyblyg
Mae gan bob gweithiwr yr hawl i ofyn i gael
‘gweithio’n hyblyg’, os ydyn nhw wedi bod
yn gweithio’n ddi-dor i’r un cyflogwr am y 26
wythnos ddiwethaf.
Dyma rai enghreifftiau o weithio’n hyblyg:
•
•
•
•
•
•
•

Gweithio gartref
Gweithio’n rhan amser
Gweithio yn ystod y tymor
Oriau cywasgedig
Oriau gwasgarog
Amser hyblyg
Rhannu swyddi

Amser i ffwrdd mewn argyfwng
Mae gan bob gweithiwr yr hawl i gymryd amser
rhesymol i ffwrdd o’r gwaith i ddelio ag argyfwng
neu fater annisgwyl sy’n ymwneud â dibynnydd.
Gall dibynnydd fod yn bartner, plentyn neu riant
i chi, neu’n rhywun sy’n byw gyda chi fel aelod
o’ch teulu. Mae’n bosib bydd pobl eraill sy’n
dibynnu arnoch chi am help mewn argyfwng
yn gymwys hefyd. Mae’r amser hwn i ffwrdd
o’r gwaith yn ddi-dâl fel arfer, oni bai bod eich
cyflogwr yn darparu amser i ffwrdd o’r gwaith â
thâl fel rhan o’ch cytundeb cytundebol.
Absenoldeb rhiant
Os ydych yn gyfrifol am blentyn o dan 18 oed
a’ch bod wedi gweithio i’r un cyflogwr am 12 mis
neu fwy, mae gennych hawl i absenoldeb o 18
wythnos fesul plentyn, y mae’n rhaid ei gymryd
cyn pen-blwydd y plentyn yn 18 oed. Mae’r
amser hwn i ffwrdd yn ddi-dâl fel arfer, oni bai
bod eich cyflogwr yn darparu amser i ffwrdd o’r
gwaith â thâl fel rhan o’ch cytundeb cytundebol.
Amddiffyn rhag gwahaniaethu
Yng Nghymru, Lloegr a’r Alban, os ydych chi’n
gofalu am rywun sy’n oedrannus neu’n anabl,
bydd y gyfraith – yn unol â Deddf Cydraddoldeb
2010 – yn eich amddiffyn rhag gwahaniaethu
neu aflonyddu uniongyrchol ohewydd eich
cyfrifoldebau gofalu.
Taflen ffeithiau Carers UK – ‘Your rights at work’
https://bit.ly/3b2kbbG

Os am wybod mwy am Hawliau Gofalwyr a’r Gyfraith, mae cyfres o fideos byr
ar gael i’w gwylio ar Digwyddiadau – Ymddiriedolaeth Gofalwyr Croesffyrdd
Gorllewin Cymru (https://ctcww.org.uk/events/)

Grwpiau Cymorth i Ofalwyr
Ymddiriedolaeth Gofalwyr Croesffyrdd Gorllewin Cymru

Hoffech chi gysylltu â Gofalwyr
eraill dros goffi a chlonc?
Mae Grwpiau Cymorth i Ofalwyr yn cynnig lle
diogel a chyfrinachol i Ofalwyr gwrdd â Gofalwyr eraill,
a all fod ar siwrnai debyg, am sgwrs gyfeillgar, i dderbyn yr
wybodaeth ddiweddaraf a thrafod materion sy’n bwysig i
Ofalwyr.
Os am wybod mwy neu i fwcio lle, cysylltwch â’r Gwasanaeth
Gwybodaeth i Ofalwyr ar 0300 0200 002 neu e-bostiwch
info@ctcww.org.uk

Caerfyrddin
Yn cwrdd ar ddydd Iau 1af y mis,
rhwng 1.30yh-3yh, yng Nghanolfan
Magu, Lle Cambrian, Heol Ioan,
Caerfyrddin, SA31 1QG
Llanelli
Yn cwrdd ar 3ydd dydd Iau’r mis yn
Neuadd Les Dafen, Parc Dafen,
Llanelli, SA14 8LR
Rhydaman
Yn cwrdd ar 3ydd dydd Mawrth y
mis, rhwng 11yb-1yh., yn y Gateway
Elim, Pantyffynnon, Rhydaman,
SA18 3HL

MAE CROESO I BOB GOFALWR!
Cadwch lygad…
Diolch i grant bach gan y Gronfa Arloesi Cymorth i Ofalwyr ac mewn partneriaeth gyda’r Rhwydwaith
Gwasanaethau Cymorth i Ofalwyr yn Sir Gaerfyrddin, byddwn yn gallu cynnig nifer o weithdai a
gweithgareddau dros y misoedd nesaf, gan gynnwys sesiynau blas ar Tai Chi, Ioga, Celf a Chrefft
creadigol, Cerdded er budd Lles a Chwis a Bwffe Nadolig.
I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’n gwefan Digwyddiadau – Ymddiriedolaeth Gofalwyr Croesffyrdd
Gorllewin Cymru (ctcww.org.uk) neu ffoniwch y Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr ar 0300 0200 002.

GRWPIAU GOFALWYR ‘CERDDED ER BUDD LLES’
Mae ein Grwpiau Cymorth i Ofalwyr yn ôl ac rydyn ni’n manteisio
i’r eithaf ar y tywydd heulog braf, trwy gwrdd yn yr awyr agored.
Ym mis Awst, fe wnaeth grŵp o Ofalwyr o grŵp Llanelli fwynhau
cerdded yn hamddenol ar hyd Llwybr y Mileniwm a’r Llyn yn
San-dŷ, ac yna coffi a chacen yn y Sandpiper. Cafodd pawb
amser da, “roedd hi mor hyfryd cael mynd allan ar fy mhen fy
hun a chwrdd â Gofalwyr eraill – diolch!”
Diolch yn fawr hefyd i Adam Hearne am arwain y daith gerdded
a helpu pawb i fwynhau’r diwrnod.

CERDDED IACH SIR GÂR
Mae Cerdded Iach Sir Gâr yn fenter sy’n ceisio annog pobl o bob
oed a gallu i fanteisio ar y buddion iechyd corfforol, cymdeithasol ac
iechyd meddwl a gynigir trwy gerdded mewn grwpiau. Gall gweithio
gydag eraill wella eich lles corfforol ac emosiynol, gwella symudedd
a’ch cysylltu chi â phobl newydd – beth sydd ddim i’w garu?
I gael mwy o wybodaeth am deithiau cerdded sydd ar ddod a sut i
ymuno, ewch i walkingwellcarmarthenshire.org.uk, ffoniwch
07842 589 535 neu e-bostiwch:
info@walkingwellcarmarthenshire.org.uk

GRŴP CYMDEITHASOL NEWYDD
A fyddech chi a’r person rydych chi’n gofalu amdano yn hoffi cwrdd
ag eraill yn yr un sefyllfa, mewn grŵp dwyieithog gwresog
a chyfeillgar?
Os felly, hoffem gael eich cymorth a’ch cyngor ar ba weithgareddau
a gwybodaeth y dylid darparu.
Dewch i gwrdd â ni yn neuadd llangathen bob dydd mawrth gallwch alw heibio unrhyw bryd rhwng 2yh a 4yh am baned
a chlonc.

Os am sgwrs neu wybodaeth bellach, cysylltwch â:
Anona ar 07971 664918 | 01558 668 625 | anonamathias@hotmail.co.uk
Sandra ar 07972 145629 | 01269 842107 | sevans208@gmail.com
Bridget ar brigettaylor@gmail.com

THE

HIVE

Mae The Hive yn grŵp cymdeithasol, a
sefydlwyd yn ddiweddar gan rieni a gofalwyr, i’r
rhai ag anghenion dysgu ychwanegol. Rydyn
ni’n cwrdd bob wythnos i gymdeithasu, ac mae
gennym grŵp WhatsApp hefyd, i ddarparu
cefnogaeth a gwybodaeth arall, ac i drefnu
gweithgareddau / gwibdeithiau eraill weithiau.
Mae ein canolfan yng Nglanyfferi yn ein galluogi
i fwynhau diod, sgwrs, chwarae sgitls, pŵl, y
jiwcbocs neu ddefnyddio cyfleusterau eraill y
gwesty, megis y sba (campfa, pwll nofio mawr
dan do, jacŵsi a sawna), neu fynd am dro yn ei
lleoliad traeth hyfryd! Ein nod yw helpu i gynnal
cyfeillgarwch ar ôl ysgol, meithrin cyfeillgarwch
newydd a hybu gwneud pethau gyda’n gilydd.
Ymunwch â ni ar ddydd Sul, o 4yh, yng
Ngwesty’r Three Rivers, Glanyfferi, SA17 5TU

Person cyswllt: Lizzie Mathias
E-bost: Lizziemathias@live.co.uk
Ffôn: 07593 574642

Gofalwyr Cymru –
Gwasanaeth Cymorth
Gwrando newydd
Gall gofalu fod yn werth chweil, ond gall hefyd
deimlo’n yn ynysu neu’n heriol ar adegau. Mae’r
Gwasanaeth Cymorth Gwrando yn cynnig
cyfres o alwadau ffôn gyda rhywun sy’n deall
busnesau ac i lawr gofalu ac sy’n gallu darparu
clust wrando. P’un a ydych am drafod rhai o’r
materion yr ydych yn eu hwynebu fel gofalwr,
neu ddim ond eisiau sgwrsio, mae ein galwyr
cyfeillgar, hyfforddedig yma i wrando. Chi sy’n
gwneud y defnydd o’r galwadau.

“Mae dim ond cael rhywun
i siarad â nhw wedi bod
mor gynorthwyol”
— Defnyddiwr gwasanaethau anhysbys

“Rydw i wedi edrych
ymlaen yn fawr at y
galwadau”
— Defnyddiwr gwasanaethau anhysbys

Chi sydd i benderfynu sut rydych chi’n defnyddio’r galwadau. Gallwch ddarganfod mwy a
chofrestru ar gyfer y gwasanaeth ar-lein: bit.ly/2TL5eG0 — neu trwy ffonio: 029 2081 1370

Prosiect Gofalwyr sy’n
Blant a Phobl Ifanc
Mae wedi bod yn haf prysur arall gyda’r
gofalwyr ifanc a’r gofalwyr sy’n oedolion
ifanc (YAC). Mae llawer o’n pobl ifanc wedi
treulio’r flwyddyn ddiwethaf yn teimlo’n ynysig
iawn, felly, roeddem am eu cael nhw ynghyd
i ddechrau ailadeiladu’r berthynas rhwng
cyfoedion. Yn ffodus, llaciwyd y cyfyngiadau
mewn pryd i ni gynnal rhai gweithgareddau
awyr agored i bob oed, a roddodd gyfle i’r bobl
ifanc ailgysylltu wyneb yn wyneb.
Ym mis Gorffennaf, aethom â rhai o ofalwyr
ifanc YAC i safle gwersylla ar y Gŵyr, a
chawsom amser da yn dysgu i badl-fyrddio,
caiacio a gwneud rhywfaint o arforgampau, gan
orffen gyda thaith wefreiddiol ar gwch cyflym
heibio pod o ddolffiniaid.

Bu llawer o newid o ran staff hefyd.
Gwnaethom ffarwelio â Lucy, sy’n mwynhau
ei chyfnod mamolaeth gyda’i merch fach
brydferth. Gwnaethom groesawu aelodau
newydd i’r tîm hefyd: Sarah, a fydd yn
ymgymryd â gwaith Lucy tra y bydd hi ar
absenoldeb mamolaeth, ac Andy Spencer,
rheolwr newydd y tîm Plant a Phobl Ifanc. Mae’r
ddau wedi dod â syniadau ac egni ffres, ac
rydym yn gyffrous i weld sut fydd y prosiectau’n
datblygu dros yr ychydig fisoedd nesaf.

Yna, ym mis Awst, fe wnaethom gynnal rhai
gweithgareddau dydd ar gyfer y gofalwyr ifanc,
gan gynnwys diwrnod gweithgareddau coetir
llawn hwyl, sesiynau celf a drama gyda’r theatr
ieuenctid lleol Mess Up The Mess, a sesiwn
boblogaidd iawn yn dringo creigiau!
Gwnaethom orffen yr haf trwy fynd â rhai o’n
hartistiaid addawol i’r adran gelf ar gampws
UWTSD yn Abertawe ar gyfer gweithdy uno,
a oedd yn ysbrydoledig iawn i ofalwyr ifanc
sy’n ei chael hi’n anodd dychwelyd i’r ysgol
ar ôl treulio cymaint o amser yn mynychu
dosbarthiadau ar-lein.
Yn fwy diweddar, rydym wedi cynnal
ymgynghoriadau grŵp gyda gofalwyr ifanc,
fel y gallant helpu i benderfynu sut wasanaeth
y bydd wrth i ni ddod allan o’r pandemig. Mae
ein Gweithwyr Addysg wedi gweithio’n ddiflino
gyda’r ysgolion, i uwchsgilio’r staff a chodi
ymwybyddiaeth o faterion gofalwyr ifanc. Yn
ogystal, fe wnaethant gynrychioli’r mudiad yn
ffeiriau’r glas mewn colegau a’r brifysgol yn Sir
Gaerfyrddin a thu hwnt trwy gydol mis Medi.

Os am wybod sut i gael mynediad i’r prosiect gofalwyr ifanc:
E-bost: info@ctcww.org.uk Ffôn: 0300 0200 002

SBOTOLAU AR…

Cymorth Strôc
i Ofalwyr
Ydych chi’n gofalu am rywun sydd wedi cael strôc?
Fy enw i yw Angela Hayes, fi yw Cydlynydd y Gwasanaeth Adferiad Strôc, ac rwy’n
cynnig cefnogaeth emosiynol a chymorth ymarferol i oroeswyr strôc, eu teuluoedd
a’u Gofalwyr.
Ailadeiladu bywydau ar ôl strôc yw ein nod pennaf, a gwyddwn fod strôc yn effeithio
ar y teulu cyfan. Yn aml, mae yna’r hyn rydym yn ei alw’n effeithiau cudd, megis
iselder, amrywiadau hwyl, gordeimladrwydd a newidiadau ymddygiadol eraill.
Weithiau, nid yw’r person sy’n derbyn gofal yn ymwybodol o sut y gall y newidiadau
hyn effeithio ar weddill y teulu, yn enwedig y Gofalwyr hynny sy’n ceisio ymdopi ar eu
pennau eu hunain.
Mae fy rôl i fel Cydlynydd Strôc yn fy ngalluogi i fod mewn cysylltiad rheolaidd â’r
holl weithwyr Iechyd proffesiynol, megis Ysgrifenyddion y Meddygon Ymgynghorol,
Ffisiotherapyddion, Therapyddion Galwedigaethol, yn ogystal â Therapyddion
Lleferydd ac Iaith a’r Clinig Strôc. Rwy’n gweithio yn y ddwy ward Strôc yn ysbyty
Glangwili ac ysbyty Tywysog Phillip.
Rwy’n derbyn atgyfeiriadau’n uniongyrchol gan y Nyrsys Clinigol Arbenigol ym
mhob ysbyty, a gallaf siarad â’r teuluoedd a’r Gofalwyr am y math o strôc a gafwyd, a
thrafod unrhyw bryderon sydd ganddynt. Mae fy ngwasanaeth yn darparu taflenni
ffeithiau a gwybodaeth, y gellir eu teilwra i anghenion yr unigolyn. Gellir eu hanfon ar
e-bost neu trwy’r post, neu gallaf eu darparu ar ymweliad cartref.
Rydym hefyd yn cynnig cefnogaeth trwy ein gwasanaeth ffôn ‘Yma i Chi’. Mae
gennym gyfarfod grŵp cymorth Dynion Iau ar Zoom ac, wrth i’r cyfyngiadau Covid
gael eu llacio, rydym bellach yn cwrdd wyneb yn wyneb bob mis, sydd wedi bod
yn hynod fuddiol gan fod hyn yn galluogi Gofalwyr i gael peth amser iddyn nhw eu
hunain.
Os ydych chi’n Ofalwr neu’n aelod o deulu goroeswr strôc a hoffech chi gael cymorth,
neu ddim ond sgwrs i weld sut y gallai fy ngwasanaeth eich helpu, cysylltwch â ni:
Angela Hayes — Cydlynydd Cymorth Strôc Sir Gaerfyrddin
Ffôn: 07799 436 050 E-bost: Angela.Hayes@stroke.org.uk

Os ydych chi’n derbyn gofal a
chymorth, neu os ydych chi’n
Ofalwr i rywun sy’n derbyn gofal a
chymorth, yna hoffai Partneriaeth
Gofal Gorllewin Cymru glywed
eich barn. Cyfranogwch yn yr
arolwg byr hwn, os gwelwch yn dda,
a fydd yn helpu i ffurfio a datblygu
gwasanaethau yn lleol i ddiwallu’ch
anghenion.

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol
a Llesiant (Cymru) 2014 yn ei gwneud yn
ofynnol i awdurdodau lleol a Byrddau Iechyd
Lleol i baratoi Asesiad Poblogaeth o’u hardal
sy’n nodi: yr angen am ofal a chymorth;
anghenion cymorth ar gyfer Gofalwyr yn eu
hardal; yr ystod o wasanaethau sy’n ofynnol;
i ba raddau y mae’r anghenion a nodwyd yn
cael eu diwallu, a sut y bydd gwasanaethau’n
cael eu darparu yn Gymraeg.
Elfen allweddol o’r broses yw casglu barn
pobl sy’n defnyddio gwasanaethau gofal
a chymorth, a Gofalwyr di-dâl yn yr ardal.
Byddem yn croesawu’n fawr iawn eich
cyfraniad i’r arolwg hwn, sy’n agored nes
31 Hydref 2021.

Dilynwch y ddolen isod i
gwblhau’r arolwg:
Asesiad Poblogaeth
https://bit.ly/3E0jPP4

SYLWER FOD YR AROLWG YN CAU AR 31 HYDREF 2021

YN GALW POB GOFALWR…
Ydych chi wedi cofrestru fel Gofalwr yn eich meddygfa?
Bydd cofrestru fel Gofalwr yn helpu’ch tîm gofal yn y feddygfa
i ddeall eich cyfrifoldebau gofalu, eich cyfeirio am help a
chefnogaeth, cynnig brechlyn ffliw am ddim, a llawer mwy
Mae’r cynllun Buddsoddwyr mewn Gofalwyr yn gweithio gyda
meddygfeydd a lleoliadau eraill i helpu i adnabod Gofalwyr fel y
gallant gael gafael ar wybodaeth a chefnogaeth gan ystod eang
o sefydliadau yn Sir Gar. Gofynnwch i’ch Meddygfa Teulu am
wybodaeth bellach a ffurflen gofrestru gofalwr. Gellir dod o hyd i
ffurflenni hefyd ar wefannau’r Cyngor Sir a’r Bwrdd Iechyd.
Mae gan y ffurflen hefyd adran y gallwch ei chwblhau ar gyfer
atgyfeiriad am gymorth a chefnogaeth bellach.
Nodyn Atgoffa Addfwyn - Os ydych chi eisoes wedi’ch
cofrestru fel Gofalwr yn eich meddygfa a bod newid yn eich
amgylchiadau, byddai’n ddefnyddiol rhoi gwybod i’ch meddygfa
fel y gallant gadw eu cofnodion yn gyfredol.
I gael mwy o wybodaeth am y cynllun, cysylltwch â: Pennie Muir,
Arweinydd IiC yn y Bwrdd Iechyd — pennie.muir@wales.nhs.uk

Gadewch i ni drafod arian…
Gyda chostau ynni’n cynyddu a’r gostyngiadau i Gredyd Cynhwysol,
bydd llawer ohonom yn teimlo’r esgid yn gwasgu yn ariannol y gaeaf
hwn, a bydd llawer o Ofalwyr yn profi caledi ariannol. Felly, mae’n fwy
pwysig nawr nag erioed o’r blaen ein bod yn gynnil â’r geiniog.
arbedion ar gostau cyfleustodau hanfodol, ynghyd â’r cymorth sydd ar gael i helpu i
leihau costau, os ydych chi ar incwm isel. I gael asesiad trylwyr o’r hyn sydd ar gael i
chi, cysylltwch â Cyngor ar Bopeth, a fydd yn gallu rhoi cyngor mwy penodol
i unigolion.
TRETH GYNGOR
Gostyngiad
y Dreth
Gyngor

Gallech fod yn gymwys os ydych chi ar incwm isel, yn hawlio
budd-daliadau neu ar Credyd Cynhwysol gan yr Adran Gwaith a
Phensiynau neu’r Gwasanaeth Pensiwn. Gallwch wneud cais os
ydych chi’n berchen ar eich cartref eich hun, yn talu rhent, yn
ddi-waith neu’n gweithio. Gellir gostwng eich bil hyd at 100%

https://bit.ly/3jKNSTt
(CTR) (gov.wales)

Gostyngiad
Person Sengl

Rhaid bod 1 preswylydd yn yr eiddo. Mae plant a myfyrwyr wedi’u
heithrio o’r cyfrif.

https://bit.ly/2Zjf2JV
(gov.wales)

Cronfa Ymddiriedolaeth
Ynni Nwy
Prydain

Grant o £1,500 – rhaid i chi fodloni’r meini prawf canlynol i gael
eich ystyried, os na allwch dicio’r blychau i gyd ni fydd eich
cais yn symud ymlaen i’r cam asesu: *Rydych chi’n byw yng
Nghymru, Lloegr neu’r Alban; *Nid ydych wedi derbyn grant gan
Ymddiriedolaeth Ynni Nwy Prydain yn ystod y 2 flynedd ddiwethaf;
*Mae gennych gyfrif ynni cyfredol yn eich enw chi neu aelod
o’ch aelwyd *Mae gennych ddyled trydan a/neu nwy; *Nid oes
gennych gynilion dros £5,000; a *Rydych chi’n derbyn cymorth
gan asiantaeth cynghori ariannol.

https://bit.ly/3psB33M
(British Gas)

Taliadau
Tanwydd
Gaeaf

Os ydych yn derbyn Pensiwn y Wladwriaeth neu unrhyw fudd-dal
nawdd cymdeithasol arall.

https://bit.ly/3aXtMR0
(www.gov.uk)

Taliadau
Tywydd Oer

Nid oes angen i chi wneud cais – os ydych yn gymwys, byddwch
yn derbyn taliad yn awtomatig.

https://bit.ly/3vArGQi
(www.gov.uk)

Gostyngiad
Cartrefi
Cynnes

Mae 2 ffordd i fod yn gymwys ar gyfer y Cynllun Gostyngiad
Cartrefi Cynnes: Rydych chi’n derbyn yr elfen Credyd Gwarant o’r
Credyd Pensiwn – a elwir yn y ‘grŵp craidd’. Rydych chi ar incwm
isel ac yn bodloni meini prawf eich cyflenwr ynni ar gyfer y cynllun
– a elwir yn ‘grŵp ehangach’. Mae sut rydych chi’n gwneud
cais am y Cynllun Gostyngiad Cartrefi Cynnes yn dibynnu ar sut
rydych chi’n gymwys i gael y gostyngiad.

https://bit.ly/3CaHMCQ
(www.gov.uk)

Dŵr –
Cynllun
HelpU

1. Cwsmer domestig Dŵr Cymru Welsh Water. 2. Mae’n rhaid bod
rhywun ar yr aelwyd yn derbyn o leiaf un budd-dal prawf modd. 3.
Mae’n rhaid i incwm cyfunol yr aelwyd fod ar y trothwy, neu o dan
y trothwy, ar gyfer maint yr aelwyd: • Un person = £9,200* • Dau
berson = £13,900* • Mwy na 3 pherson = 15,500*

https://bit.ly/3vBTHav
(Dwr Cymru
Welsh Water)

BILIAU YNNI

BILLIAU YNNI (PARHAD)
Cronfa
Cymorth i
Gwsmeriaid

. Cwsmer domestig Dŵr Cymru Welsh Water. 2. Mwy na £150
mewn dyled gyda thaliadau dŵr a charthffosiaeth.

https://bit.ly/3GaHpKX
(Dwr Cymru
Welsh Water)

Dŵr Uniongyrchol

1. Cwsmer domestig Dŵr Cymru Welsh Water. 2. Yn derbyn
budd-daliadau penodol ac mewn dyled gyda thaliadau dŵr a
charthffosiaeth ers 12 mis a mwy.

https://bit.ly/2ZdMYb0
(Dwr Cymru
Welsh Water)

WaterSure
Cymru

1. Ar dariff cymorth Dŵr Cymru Welsh Water yn flaenorol ac wedi
cael eich symud i’r cynllun hwn, neu gwsmer domestig Dŵr Cymru
Welsh Water a bod gennych fesurydd dŵr.
2. Yn derbyn budd-daliadau penodol a bod naill ai tri neu fwy o
blant yn byw yn eich cartref, y cewch hawlio Budd-dal Plant ar eu
cyfer, neu fod ag aelod yn eich cartref â chyflwr meddygol sy’n
golygu bod angen defnyddio llawer mwy o ddŵr nag arfer.

https://bit.ly/3b36N7c
(Dwr Cymru
Welsh Water)

Os am wybod mwy a chael cynghorion defnyddiol ar
arbed arian, beth am ymuno ag un o’r gweithdai
ar-lein isod?
GWEITHGAREDD / CWRS HYFFORDDI

DYDDIAD

AMSER

Canllaw Cardi i arbed ynni

11/01/2022

18:00 –
19:00

25/01/2022

12:00 –
13:00

01/03/2022

16:30 –
18:00

Grantiau, cofrestr gwasanaethau blaenoriaeth, sut i arbed arian ar eich biliau
trydan, sut i newid tariffau a chyflenwyr yn hawdd, sut i arbed ynni trwy wresogi
eich tŷ yn gywir.
Dolen Zoom: https://ceredigion.zoom.us/j/89966286749
Rhif Adnabod y Cyfarfod: 899 6628 6749
Gwnewch i’ch arian fynd ymhellach
Sut i arbed arian ar:
• Biliau eich cartref a’ch biliau cyfleustodau
• Ffioedd optegydd a deintydd y GIG
• Eitemau hanfodol
• Grantiau
• A llawer mwy
Dolen Zoom: https://ceredigion.zoom.us/j/84647881577
Rhif Adnabod y Cyfarfod: 846 4788 1577
Atwrneiaeth Arhosol • Beth yw Atwrneiaeth Arhosol?
• Pam fod ei angen arnaf?
• Sut mae creu un?
Dolen Zoom: https://ceredigion.zoom.us/j/87319766410
Rhif Adnabod y Cyfarfod: 873 1976 6410

A ALLECH CHI FOD YN GYMWYS
I GAEL GRANT GOFALWYR?
Mae’r grantiau canlynol ar gael i Ofalwyr yn Sir Gaerfyrddin:
(yn amodol ar gymhwyster)

1.
Grant Seibiantgarwch
ICF Llywodraeth Cymru
Bwriad y grant yw cynorthwyo
Gofalwyr o bob oed sydd yn:
• Byw yn Sir Gaerfyrddin
• Darparu Gofal i oedolyn neu
blentyn anabl
Os am wybod mwy am y grant
hwn, e-bostiwch
grants@ctcww.org.uk

2.
Grant Cymorth i
Ofalwyr
Bwriad y Grant yw cynorthwyo
Gofalwyr o bob oed sydd yn:
• Byw yn Sir Gaerfyrddin
• Darparu Gofal i oedolyn neu
blentyn anabl
• Profi caledi ariannol
DOD YN
FUAN

Sylwer y bydd y grant hwn
yn cael ei lansio ar Ddiwrnod
Hawliau Gofalwyr – 25
Tachwedd.

Gall Gofalwyr wneud cais am Grant o hyd
at £250 i’w galluogi i gymryd seibiant o’u
rôl Gofalu
• Gall y grant gynnwys cost yr unigolyn
sy’n derbyn gofal a/neu aelod o’r teulu,
partner neu ffrind, i fynd gyda’r Gofalwr ar
y gwyliau.
• Gellir cymryd y gwyliau yn unrhyw le yn y
DU.
Dyma enghreifftiau o’r hyn y gellir
defnyddio’r Grant i’w brynu:
• Gwyliau byr e.e., Gwesty, Carafán, Sba
• Talebau Bwyty a/neu Sinema / Theatr
• Sesiynau Pampro e.e., Triniaethau sba,
therapïau holistig
• Tocynnau Blynyddol e.e., Parc Gwledig
/ Ymddiriedolaeth Genedlaethol /
Gwlypdiroedd

Bydd y grant hwn yn darparu cymorth i
Ofalwyr di-dâl trwy gynnig arian ar gyfer:
•
•
•
•

Nwyddau gwyn
Offer digidol / TG
Talebau data
Cymorth i gaffael trwydded yrru dros dro /
gwersi gyrru
• Cymorth i gael gwasanaeth seibiant
• Gwely / dillad gwely neu ddodrefn hanfodol
ar gyfer y cartref
• Food vouchers

Os am wybod mwy am y grant
hwn, cysylltwch â’r Gwasanaeth
Gwybodaeth i Ofalwyr, o
25 Tachwedd ymlaen, ar
0300 0200 002 neu e-bostio
info@ctcww.org.uk

CYMORTH GYDA BUDD-DALIADAU LLES
A THRIBIWNLYSOEDD APÊL
A ydych chi wedi cael cais am Fudddal Lles, megis Taliad Annibyniaeth
Personol (PIP), Lwfans Cyflogaeth â
Chymorth (ESA) ac ati, wedi’i wrthod
a hoffech gymorth i apelio yn erbyn y
penderfyniad?

Mae Gwasanaeth Budd-daliadau Lles CATCHUP
yn dîm o ymgynghorwyr budd-daliadau lles
arbenigol, sydd ar gael i helpu gyda’r canlynol:

Os felly, mae cymorth wrth law gan ein
Cynrychiolydd Tribiwnlys Apêl arbenigol,
a all eich helpu i baratoi a chyflwyno apêl
ffurfiol, yn ogystal â darparu cynrychiolaeth
lawn yn eich Gwrandawiad Tribiwnlys Apêl.

Crossroads
West Wales

AM WYBOD MWY:



Ymholiadau am fudd-daliadau



Cyngor ar fudd-daliadau a hawliau iddynt



Gwiriadau budd-daliadau lles



Llenwi ffurflenni; gan gynnwys PIP,
Lwfans Gweini, Lwfans Gofalwyr, ESA, ac ati



Adolygiadau, ailystyriaethau a
chynrychiolaeth mewn Tribiwnlysoedd
Apêl



Gwybodaeth a chyfeirio ar gyfer cyngor
arbenigol ar ddyledion a materion ariannol

Sylwer, gallwch drefnu apwyntiad ffôn ar gyfer unrhyw
un o’r uchod.

Cysylltwch â CATCHUP ar: 01554 776850
neu e-bostiwch ni ar: catchup@ctcww.org.uk
Mae CATCHUP yn falch o fod yn rhan o Ymddiriedolaeth Gofalwyr Croesffyrdd Gorllewin Cymru | Rhif Elusen Gofrestredig. 1121666

A yw Covid-19 wedi cael effaith arnoch chi?
Mae Lles Cymru yn cynnal astudiaeth ar raddfa fawr o Boblogaeth Cymru,
sy’n ymchwilio i effaith y pandemig Covid ar iechyd meddwl ac anghenion
lles y boblogaeth yng Nghymru.
Diolch yn fawr iawn i’r rhai hynny ohonoch a wnaeth gyfranogi yn ein
harolwg Lles Cymru blaenorol. Rydym newydd lansio ein trydydd arolwg,
sy’n edrych ar y newidiadau yn anghenion lles poblogaeth Cymru yn ystod
y pandemig Covid-19. Cwblhewch yr arolwg, os gwelwch yn dda, p’un
a ydych chi wedi cyfranogi mewn arolygon blaenorol gyda ni ai peidio.
Rydym am glywed gan gymaint o bobl â phosib.
Rydym yn ceisio helpu’r GIG yng Nghymru i ddeall a diwallu anghenion lles
y boblogaeth trwy gydol y pandemig Covid-19 ac i lywio strategaethau
adfer.
Cliciwch ar y ddolen isod i gwblhau ein harolwg 10 munud newydd:
https://bit.ly/3C82wuS
Fe welwch hefyd ganfyddiadau ein dau arolwg blaenorol ar
ein gwefan.
Ewch i: https://wales-wellbeing.co.uk/

Mae’r llyfryn ‘Dywedwch ‘Dw i’n iawn’
… a’i Olygu’!’ yn anelu at helpu i gefnogi
iechyd meddwl a lles emosiynol Gofalwyr.

Dywedwch ‘Dw i’n
iawn’ ... a’i Olygu!

I ofyn am gopïau o’r llyfrynnau hyn neu
unrhyw rai eraill, neu am wybodaeth
bellach, cysylltwch â’r Gwasanaeth
Gwybodaeth i Ofalwyr ar 0300 0200
002 neu anfonwch e-bost atom ar
info@ctcww.org.uk

Llinellau
gymorth Iechyd
Meddwl a Lles
Emosiynol

Os ydych chi’n gofalu
am rywun, pwy sy’n
gofalu amdanoch chi?

Mental Health Helpline for Wales 24-hour helpline — 0800 132 737
neu textiwch help i 81066
Age Cymru Mental Health Support — 08000 223444
Carmarthenshire Community Mental Health Team — 01267 236017
Mind Info Line — 0300 123 3393
Samaritans — 116 123
Iawn — www.iawn.wales.nhs.uk

CÂN WEDI’I
CHYFANSODDI GAN
OFALWYR IFANC

Safwn Gyda’n Gilydd

Cafodd ein gofalwyr ifanc amser da
yn eu gweithdy cyfansoddi caneuon!

Gall paratoi at y Nadolig fod yn ddigon anodd
Ond mae’n eithaf anodd bod yn Ofalwr
Efallai na chawn lawer o amser gyda’n ffrindiau
Ac weithiau teimlwn yn drist pan ddaw’r diwrnod i ben
Nawr mae’n fis Rhagfyr ac mae Covid yma o hyd
Rydyn ni’n aros iddo fynd o’n byd
Fe fwytwn fwy o siocled i oresgyn yr ofn
Gobeithio y bydd wedi mynd erbyn y flwyddyn nesaf

“Ers ymuno â YAC
a CEY, mae wedi
galluogi imi fod
yn fi fy hun.”

PENNILL 1

CYTGAN

Safwn gyda’n gilydd
Rydyn ni’n ddigon cryf
Safwn gyda’n gilydd
Rydyn ni’n ddigon cryf
PENNILL 2

Gofal yw’r un peth sy’n bwysig i ni
Hwyl a chariad yw’r hyn rydyn ni’n ei drafod
Paentio wynebau, arfwisgo’r corff, cwisiau ar Zoom
Ni allwn aros i fod yn yr un ystafell
I weld ein gilydd a mwynhau cwtsh
Mae’n well gyda’n gilydd, yn rhannu’r cariad
Bydd CEY ac YAC yn aduno
Gyda’n gilydd, byddwn yn disgleirio’n llachar

RHIFAU DEFNYDDIOL

Os oes gennych unrhyw eitemau newyddion, gwybodaeth am
grwpiau gofalwyr neu wasanaethau cymorth yr hoffech eu
cynnwys yn rhifyn nesaf Newyddion Gofalwyr Sir Gâr, neu os
ydych chi’n ofalwr ac yr hoffech chi rannu eich straeon, eich
cerddi ac ati gyda ni - e-bostiwch ni: info@ctcww.org.uk

“Peidiwch â gadael i ddoe
gymryd gormod o heddiw”
— Will Rogers, Actor

