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NEGESEUON Y CADEIRYDD A’R PRIF SWYDDOG GWEITHREDOL  

RITA JONES - CADEIRYDD  (2014-presennol)  
  

Mae 2019-20 wedi bod yn flwyddyn anodd iawn i mi’n bersonol, 

gydag iechyd fy ngŵr yn dirywio dros nifer o fisoedd a arweiniodd yn 

anffodus at ei farwolaeth ym mis Hydref. Hoffwn ddiolch i’r Bwrdd 

Ymddiriedolwyr am eu cefnogaeth a’u caredigrwydd yn ystod y 

cyfnod anodd hwn, ac i’n His-gadeirydd, John Rees, am gymryd fy 

lle yn ystod ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol. Rydw i’n 

gwerthfawrogi ac yn diolch o waelod calon am y cymorth a’r 

ymrwymiad parhaol rwy’n ei gael gan fy nghyd-Ymddiriedolwyr. 

  

Rydw i wedi gweithio yn y sector Iechyd drwy gydol fy ngyrfa, a theimlaf fod gen i 

werthfawrogiad a dealltwriaeth dda o ba mor anodd y gall pethau fod i ofalwyr di-dâl – a dyna 

pam rydw i wedi gweithio’n galed i sicrhau bod gwasanaethau ar gael i ofalwyr yng Ngogledd 

Cymru. Ond, yn ystod gwaeledd fy ngŵr agorwyd fy llygaid yn lletach nag erioed i’r pwysau 

sydd ar ofalwyr, ac, yn fy mhrofiad fy hun, i’r ffrwd ddiddiwedd o bobl sy’n ymweld â’ch cartref, 

nad ydych eu heisiau yno’n aml iawn. 

  

Yn anffodus, wrth i ni basio i’r degawd newydd, gwelsom gyrhaeddiad Covid 19. Mae’n 

anochel y bydd mwy o straen ar y gofalwyr wrth i’r pandemig ledaenu, ond rwy’n hyderus y 

bydd Alison, ei thîm cefnogol, a’n holl Weithwyr Cymorth i Ofalwyr yn sicrhau y bydd 

gwasanaethau diogel yn parhau er mwy helpu gofalwyr yn eu rolau gofalu.    

  

ALISON JONES – PRIF SWYDDOG GWEITHREDOL (2012-presennol)  
  

Eleni buom yn adeiladu ar y gwasanaethau oedd gennym yn barod 

ac yn ceisio cefnogi cymaint ag y gallem o ofalwyr di-dâl a’r bobl 

maen nhw’n gofalu amdanynt. Rwyf wedi derbyn cefnogaeth dda 

eleni gan yr Ymddiriedolwyr a gan dîm bychan ond effeithlon sy’n 

helpu i sicrhau bod y sefydliad yn rhedeg yn esmwyth. Rwy’n 

ddiolchgar am y cymorth hwnnw. Unwaith eto, rhoddodd yr 

Ymddiriedolwyr arweiniad drwy gydol y flwyddyn a pharhau’n 

ymroddedig i’r sefydliad. Mae’r tîm yn cydweithio’n dda ac yn 

darparu amrywiaeth o sgiliau sy’n helpu Gwasanaethau 

Ymddiriedolaeth Gofalwyr Gogledd Cymru Gofal Croesffyrdd i gadw 

eu henw da am fod yn wasanaethau proffesiynol a chynhwysol. 

 

Mae’n rhaid i mi gymryd y cyfle hwn hefyd i ddiolch i’n Gweithwyr Cymorth i Ofalwyr gwych 

sy’n darparu ein gwasanaethau wyneb yn wyneb i gyd ac sy’n ein helpu i gadw ein henw da 

a sicrhau ein bod yn parhau i gynnig y gwasanaeth y mae Gofalwyr yng Ngogledd Cymru’n 

dibynnu arno.  
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Y DIWEDDARAF AM Y GWASANAETH 

  

Diolch yn fawr i’n holl arianwyr sy’n ein galluogi i ddarparu gwasanaethau seibiant angenrheidiol 

iawn i roi egwyl fuddiol i ofalwyr di-dâl. Yn ystod dirywiad economaidd y blynyddoedd diweddar, 

rydym wedi bod yn rhagweithiol o ran sicrhau bod ein sefydliad yn gynaliadwy, gan olygu bod y 

ddarpariaeth gwasanaethau i ofalwyr di-dâl yn gallu parhau ac hefyd ddatblygu cymorth newydd 

ac arloesol. Isod mae rhestr o’r gwasanaethau eang a gynigiwn:   

 

Gwasanaeth Seibiant Craidd:  

Mae’r awdurdodau lleol drwy Ogledd Cymru’n comisiynu ein gwasanaethau er mwyn rhoi egwyl 

‘seibiant’ byr i ofalwyr yn eu cartrefi eu hunain (2-3 awr fel arfer) fel y gallent fynd i siopa, cysgu, 

mwynhau hobi, cwrdd â ffrindiau ac ati. Er mai dyma’r gyfran fwyaf o gymorth y mae CTNW yn 

ei roi, nid yw unrhyw un o’r gofalwyr (na’u teuluoedd) yr un fath. Mae pob gofalwr ac unigolyn 

sy’n derbyn gofal yn cael gwasanaeth (dwyieithog) unigryw gartref, yn amrywio o’r ddarpariaeth 

‘lefel isel’ o gwmnïaeth pan fydd y gofalwr yn absennol i’r ‘lefel uchel’ o ofal personol.   
 

Seibiant Tymor Byr i Ofalwyr gydag Angen Iechyd:  

Ariennir y cymorth hwn gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BCUHB). Yn aml iawn, nid 

yw gofalwyr yn gallu edrych ar ôl eu hanghenion iechyd eu hunain oherwydd eu rôl ofalu. Mae’r 

gwasanaeth hwn yn caniatáu i’n Gweithwyr Cymorth i Ofalwyr edrych ar ôl y rhai sy’n derbyn 

gofal tra bydd y gofalwyr yn mynd i apwyntiadau meddygol, yn derbyn cwrs o driniaeth, neu’n 

mynd at yr optegydd, at y deintydd ac ati. Gallwn hefyd gynnig cymorth tra bydd gofalwyr yn 

gwella gartref yn dilyn llawdriniaeth neu ar ôl pwl o salwch.  
 

Gwasanaeth Cymorth Dementia Gogledd Cymru:  

Mae’r gwasanaeth hwn, sydd hefyd yn cael ei gomisiynu gan BCUHB, yn sicrhau fod pob claf 

sydd â dementia a’u teuluoedd yng Ngogledd Cymru yn derbyn cymorth o’r adeg y cânt y 

diagnosis.  Mae ein Cydlynwyr Dementia a Gweithwyr Cymorth Dementia yn gweithio o’r clinigau 

cof ac yn y gymuned.  Mae golwg fanwl ar y gwasanaeth hwn ar dudalennau 4-7. 
 

Gofal Gwalia:    

Rydym yn cynnig gwasanaeth gyda ffi lle gall gofalwyr brynu cymorth yn uniongyrchol gennym 

ni. Mae hyn yn rhoi mwy o ddewis i ofalwyr naill ai i ymestyn eu hymweliadau neu gael 

ymweliadau ychwanegol neu unwaith yn unig.      
 

Gwasanaeth i Ofalwyr sy’n Oedolion Ifanc:    

Rydym yn ddiolchgar iawn i Lloyds TSB am ariannu prosiect tair blynedd i gefnogi Gofalwyr sy’n 

Oedolion Ifanc 17-25 oed, sef grŵp oedran sy’n aros ynghudd yn aml iawn ac felly ni chânt eu 

cynorthwyo. Mae ein Hastudiaeth Achos ar dudalennau 8-9 yn dangos sut y gall bywydau gael 

eu gwyrdroi gyda chymorth priodol ac amserol sydd wedi ei dargedu.  
 

Gwasanaethau Plant: Rydym yn cefnogi plant gydag anghenion gofal, naill ai gyda chymorth 

1-1 neu gyda gweithgareddau grŵp. Rydym hefyd yn cynnal grwpiau brodyr a chwiorydd sy’n 

boblogaidd iawn. Mae disgrifiad o’r gweithgareddau hwyliog ar dudalen 10.  
 

 Caffi Cofio a Chaffi Conwy: Mae’r grwpiau cymunedol hyn yn darparu gweithgareddau, 

trafodaethau anffurfiol, cymorth a gwybodaeth i ofalwyr a’r rhai sy’n derbyn gofal.   



 

Tudalen

e  

4   

  
GWASANAETH CYMORTH DEMENTIA   

CYNHADLEDD GWASANAETH CYMORTH DEMENTIA GOGLEDD CYMRU   

10  EBRILL   2019   
  
Cychwynnodd y flwyddyn yn llwyddiannus gyda’n Cynhadledd Gwasanaeth Cymorth  

Dementia a gynhaliwyd yng Nghlwb Rygbi’r Rhyl.  Daeth nifer eithriadol o dda iddi gydag 

ychydig dros 100 o westeion yn ymuno â ni.  Roeddem yn ddiolchgar iawn i’n siaradwyr  

gwadd: Dr Catrin Hedd Jones a ymunwyd gan yr ymchwilwyr Esyllt Smith a Mirain Roberts,  

i roi cyflwyniad ar werthusiad annibynnol o’r gwasanaeth a wnaed gan Brifysgol Bangor;  

Chris Roberts a Jayne Goodrick a roddodd gipolwg grymus ar eu bywydau gyda Dementia; 

Dafydd Thomas a arweiniodd drafodaeth ryngweithiol agored ac ysgogol am y  

gwasanaethau dementia presennol a rhai’r dyfodol (cynhyrchwyd a rhannwyd adroddiad  

cryno), ac i Gwenno Davies, ein Harweinydd Project, a glodd y diwrnod gyda sgwrs  

frwdfrydig am ddatblygiadau’r dyfodol i’r Gwasanaeth.  Cawsom hefyd fwynhau unawd  

feiolin hyfryd yn union cyn cinio gan Peter Stonebridge.   
  
Hoffwn ddiolch i Lee a’i dîm yng Nghlwb Rygbi’r Rhyl am eu croeso gwych yn ystod y dydd, 

a chytunodd yr holl westeion bod y safle a’r cyfleusterau o’r radd orau.   

  

  

  

  

Dr Catrin Hedd Jones yn cyflwyno ei chanlyniadau   

  Mark Isherwood AC yn gwrando ar siaradwyr   

Jayne Goodrick yn diddanu’r gynulleidfa   

Dafydd Thomas yn arwain trafodaeth fywiog   
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Y GWASANAETH CYMORTH DEMENTIA   

Gwasanaeth Cymorth Dementia Gogledd Cymru a staff Clinig Cof BCUHB yn dod ynghyd  
i ddathlu’r cyflawniad   

Ym mis Medi 2019, clywsom fod Gwasanaeth Cymorth Dementia Gogledd Cymru wedi 

cael eu dewis ar gyfer Rownd Derfynol y 10fed Gwobr Gofal Dementia Genedlaethol yn  

   y categori ‘Arloesi Rhagorol mewn Gofal Dementia’ .   
  
Cafodd Alison Jones (Prif Swyddog Gweithredol), Karen Allen (Rheolwr Gofal) a Toby   

Fagan (Cydlynydd  y Gwasanaeth Cymorth Dementia) eu henwebu i fynychu ar ran y 

gwasanaeth a mwynhau noson gala yng Nghwrs Rasio Doncaster yn dathlu’r holl bobl  

a gwasanaethau gwych a gafodd sylw yn ystod y noson.  Yn anffodus, digwyddodd y 

seremoni wobrwyo ar yr un noson â llifogydd Doncaster felly cafodd ein cynrychiolwyr  

daith hir a chofiadwy yn ôl adref.   

  
Cynhaliwyd cinio dathlu yr wythnos ddilynol i’r Tîm Gwasanaeth Cymorth Dementia a  

staff Clinig Cof BCUHB i gydnabod y cyflawniad rhagorol hwn.   
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YSTADEGAU GWASANAETH CYMORTH   

DEMENTIA AR GYFER 2019-20   

Cynyddodd nifer y cyfeiriadau i’n Gwasanaeth Cymorth Dementia unwaith eto yn   

2019-20. Roedd 1.5% yn uwch na ffigurau’r llynedd a 25% yn uwch na 2017-18.    

  

  

  

  

  

  

  

  

  
- Gwnaeth ein Cydlynwyr Dementia 690 o ymweliadau â chartrefi yn 2019-20 -   

cymerodd 74% o’r rheiny gafodd eu cyfeirio y cyfle i gael ymweliad gartref   

( o’i gymharu gyda 70% y flwyddyn gynt)   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

AR GYFARTALEDD,   
    

CAFWYD 4 O GYFEIRIADAU A                    
  

GWNAED 3 O YMWELIADAU  

CARTREF   
  

BOB DYDD   

MAE MWY NA   

3,000 

  

  O BOBL WEDI DERBYN 

CEFNOGI 
  

CEFNOGAETH ERS I’R   
GWASANAETH GYCHWYN 

YN 2016 
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 TAITH NI A CERDD NI  
GWASANAETH CYMORTH DEMENTIA  

  

 

Mae ein grwpiau, Taith Ni (cymdeithasol) a Cerdd Ni (cerddoriaeth), yn rhan integrol o’r 

Gwasanaeth Cymorth Dementia. Maen nhw’n cynnig gwybodaeth a chyngor, cymorth 

cymheiriaid, hyfforddiant, gweithgareddau grŵp, ac weithiau siaradwyr gwadd. Mae’r 

grwpiau’n cael eu cynnal ymhob sir o Ogledd Cymru bob mis, gyda thripiau ychwanegol 

wedi’u trefnu’n gyfnodol drwy gydol y flwyddyn. 
 

Dyma ganfu gwerthusiad annibynnol Prifysgol Bangor: Pan ofynnwyd i’r cyfranogwyr a 

atebwyd eu hanghenion am gymorth, a pha gymorth oedd yn ddefnyddiol iddynt, roedd pob 

cyfranogwr a aeth i’r grwpiau wedi ateb do, fe atebwyd eu hanghenion cymorth. Roedd pawb 

a aeth i’r grwpiau i gael cymorth yn ei werthfawrogi’n fawr iawn. 
 

Hefyd:  Dywedodd y gofalwyr eu bod yn mynychu am eu bod yn mwynhau gweld yr effaith 

bositif ar eu partner o fynd i’r grŵp. Roedden nhw’n dweud ei bod hi’n hyfryd eu gweld nhw’n 

cael amser da a’i bod hi’n beth da eu cael nhw allan o’r tŷ. Roedd llawer o’r gofalwyr yn 

gwerthfawrogi cymorth cymheiriaid; roedd 9 yn dysgu oddi wrth ei gilydd ac yn rhannu 

straeon am yr hyn roedden nhw wedi bod trwyddo a chymharu. Dywedodd yr aelodau oedd 

wedi cael diagnosis dementia eu bod wedi mynd yn bennaf am eu bod eisiau mynd allan o’r 

tŷ a chymdeithasu a derbyn y cymorth oedd yn cael ei gynnig. Maen nhw’n mynd am eu bod 

yn gwerthfawrogi’r cymorth a’r cyfeillgarwch a gânt gan y clwb. 
 

Rhai o’r dyfyniadau gan bobl sy’n mynd i grwpiau:  

  

• Mae’n golygu bod mam wedi cyfarfod pobl newydd a mynd yma ac acw, gan 

gadw ei meddwl a’i chorff yn fywiog. 
 

• Rydyn ni wedi dysgu cymaint, cyfarfod gofalwyr eraill a theimlo nad ydyn ni ar 

ein pennau ein hunain. Wyddom ni ddim sut y byddem ni wedi ymdopi fel arall. 
 

• Am y tro cyntaf mewn 2 flynedd, roeddwn i’n teimlo mod i gyda phobl oedd yn 

deall  

  

   

 

           

  
  

 

 

 

23 
O GRWPIAU’N CAEL EU 

CYNNAL BOB MIS 

LEDLED GOGLEDD 

CYMRU 

PRESENOLDEB BOB MIS 

AR GYFARTALEDD: 

 

263 
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Y GWASANAETH I OFALWYR SY’N OEDOLION IFANC – 

ASTUDIAETH ACHOS 

 

Mae Tina Thomas, ein Swyddog Prosiect i 

YAC (Gofalwyr sy’n Oedolion Ifanc), yn 

rhannu’r astudiaeth achos ysbrydoledig 

dilynol sy’n rhoi amlinelliad clir o’r cymorth 

adeiladol, ymarferol, wedi’i deilwra’n arbennig 

y gall y Gwasanaeth ei roi i bobl ifanc 17-25 

oed sy’n byw yng Nghonwy a Môn:  

  

Gwybodaeth Gychwynnol am y Cyfeiriad:  

Mae YAC A yn cefnogi ei dad i ofalu am ei fam sydd ag anghenion meddygol lefel uchel. 

Mae ganddi COPD ac mae hi wedi dioddef trawiadau ar y galon a strôcs. Mae ei gallu i 

symud yn gyfyngedig ac mae hi’n mynd yn fyr o anadl yn hawdd, Gall YAC A deimlo’n 

unig ac mae’n ceisio pasio ei brawf gyrru. O ganlyniad i’w ddyslecsia, mae hyn yn 

anoddach nag arfer iddo. Mae gan YAC A ddiddordeb mewn unrhyw weithgareddau sy’n 

ei gymryd allan o’r tŷ ac mae’n ymddiddori mewn chwaraeon.  
 

Ymweliad Cyflwyno:  

Es i gyfarfod ag YAC A ym mis Chwefror. Roedd yn ddyn ifanc 24 oed oedd yn byw gartref, 

yn gofalu am ei ddau riant. Mae gan ei fam nifer o gyflyrau iechyd ac roedd ei dad yn 

cwblhau cwrs o gemotherapi. Roedd YAC A yn berson NEET (Ddim mewn Cyflogaeth, 

Addysg na Hyfforddiant) ac yn derbyn Lwfans Ceisio Gwaith. Nid yw erioed wedi bod 

mewn swydd gyflogedig ond mae wedi cwblhau nifer o leoliadau gwaith gwirfoddol. Mae 

YAC A yn ddyslecsig ac mae wedi dioddef iselder yn y gorffennol.    
     

    Rhagolwg:  

Roedd YAC A yn hollol negyddol am bob agwedd o’i fywyd. Roedd yn teimlo’n unig iawn 

fel gofalwr, roedd yn cael trafferthion ariannol ac ni allai gael swydd gyda thâl i gyd-fynd 

â’i rôl ofalu. Yn ôl YAC A roedd yn teimlo na allai ei fywyd fod yn waeth, nad oedd unrhyw 

beth i edrych ymlaen ato a bod neb yn gwrando. Prif nod YAC A mewn bywyd oedd gallu 

gyrru, ond ar ôl rhoi cynnig ar ei brawf theori gyrru nifer o weithiau nid oedd wedi gallu ei 

basio. 
 

Arian:  

Roedd YAC A yn cael trafferthion ariannol am ei fod ar fudd-daliadau, roedd mewn dyled 

heb unrhyw arian dros ben ar gyfer cymdeithasu neu i dalu costau cludiant. Roedd gan y 

teulu gar ond ni allai ei dad yrru bellach am fod ei iechyd yn dirywio.  
 

Iechyd:  

Dywedodd YAC A ei fod yn dechrau dioddef o iselder am na allai weld diwedd i hyn oll. 

Yn y gorffennol, mae YAC A wedi derbyn cymorth 1:1 gan y tîm cymorth iechyd meddwl. 

Soniodd YAC A hefyd nad oes ganddo arian dros ben i fynd allan a mwynhau felly roedd 

yn teimlo ei fod yn ennill pwysau ac nad oedd yn bwyta’n iach. 
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Y GWASANAETH I OFALWYR SY’N OEDOLION IFANC – 

ASTUDIAETH ACHOS 
  

Nod 1 / Prawf Gyrru:  

Wrth i ni drafod, cytunodd YAC A bod angen i ni ganolbwyntio ar yr hyn oedd fwyaf pwysig 

iddo. Prif nod YAC A oedd pasio ei brawf gyrru. Roedd yn teimlo mai dyma’r sgil yr oedd ei 

angen i wella ei ragolygon ac i wneud ei fywyd dyddiol yn haws. Dros gyfnod o 3 mis buom 

yn cwrdd yn rheolaidd mewn caffi rhyngrwyd lleol i astudio rheolau’r ffordd fawr ac i wneud 

profion theori ar-lein. Uchafbwynt yr ymweliadau oedd cael coffi a defnyddio Apple Mac. 

Roedd yr ymweliadau’n golygu y gallai YAC gael ychydig o ymarfer gyda’r theori, ond hefyd 

gallai gymdeithasu a chael ychydig oriau bob wythnos i ffwrdd oddi wrth ei rôl ofalu. 
 

Diolch i gais unigol llwyddiannus i Ymddiriedolaeth Gofalwyr DU am grant i dalu costau’r 

prawf, cafodd YAC A yr arian i dalu am ei brofion gyrru ymarferol a theori. Aethom ati hefyd i 

ofyn am gymorth ychwanegol drwy’r DVLA a, diolch i hynny, llwyddodd YAC A i basio ei brawf 

theori yn yr haf. Yna aeth ymlaen i basio ei brawf gyrru ymarferol ar ei gais cyntaf.  
 

I helpu YAC A i ddod dros y rhwystrau oedd wedi ei atal rhag pasio yn y gorffennol, llwyddais 

i roi cais at ei gilydd am grant gan yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr, trefnu cludiant i’r caffi 

rhyngrwyd a’r canolfannau prawf ac yn ôl adref wedyn, a helpu gyda’r gwaith papur perthnasol 

wrth wneud cais am brofion a thrwyddedau. 
 

Nod 2 / Swydd:  

Llunio CV oedd y cam nesaf i YAC A. Penderfynwyd y byddem yn canolbwyntio ar y pethau 

sylfaenol eto a thynnu sylw at y nodweddion a’r sgiliau gofalu yr oedd YAC A wedi eu dysgu 

am ei fod eu hangen dros y blynyddoedd. Ynghyd â phrofiad o’i waith gwirfoddol ac yn awr y 

drwydded yrru, aethom ati i argraffu pecyn o CVs a’u rhoi i siopau a chaffis lleol. Ym mis 

Tachwedd, roedd YAC A yn llwyddiannus yn ei gais am waith gyrrwr danfon i gwmni bwyd 

cenedlaethol, ac mae wrthi’n gweithio’n galed yn rhan amser gyda’r nos ar hyn o bryd. Mae’n 

parhau i chwilio ar wefannau swyddi am gyfleoedd llawn amser. 
 

Nod 3 / Rôl Ofalu:  

Mae pasio’r prawf gyrru wedi arbed amser gwerthfawr i YAC A, a gall gymryd ei rieni i 

amrywiol apwyntiadau yn yr ysbyty a’r feddygfa a gall fynd i siopa’n hawdd. Y brif dasg yn y 

tŷ oedd yn peri trafferth i YAC A oedd golchi’r dillad. Diolch i ail grant llwyddiannus gan yr 

Ymddiriedolaeth Gofalwyr gallai YAC A brynu peiriant golchi newydd sydd wedi helpu’n fawr. 
 

Nod 4 / Hyfforddi:  

Ym mis Chwefror 2020 aeth YAC A ar ein cwrs Cymorth Cyntaf ac enillodd gymhwyster 

Cymorth Cyntaf lefel 3. Mae hefyd wedi cwblhau hyfforddiant diweddaru mewn hylendid bwyd 

a COSHH. Mae’n bwriadu gwneud hyfforddiant Coginio a Bwyta’n Iach yn y dyfodol.    
 

Nod 5 Arian:  

Gan fod ganddo gyflog yn dod i mewn yn awr mae YAC A yn dechrau rhoi trefn ar ei arian.  

 

YAC A: ‘Diolch am bopeth rydych wedi’i wneud i mi, mae’n golygu cymaint i wybod 

bod gen i rywun yno i helpu os byddaf angen hynny, allwn i ddim gofyn am rywun gwell 

na ti Tina, diolch yn fawr iawn. Newydd gael fy nhalu o’r gwaith, cefais £589’  
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GWASANAETHAU I BLANT   

Y llynedd roedd gennym galendr llawn o hwyl gyda sesiynau rheolaidd i’n holl deuluoedd, a  

thripiau a theithiau gwych i roi cymorth ychwanegol iddynt yn ystod y gwyliau.   
  
Trwy gydol y flwyddyn cawsom nosweithiau pitsa, crefftau, chwarae meddal, bowlio, dringo,  

nosweithiau Harry Potter a gwersi nofio oll yn fisol. Roedd nifer dda o bobl yn dod i bob un 

ac weithiau roedden nhw’n orlawn, yn enwedig y sesiynau crefft a phitsa.    

Gweithgareddau’r Grŵp Crefft   

  

  

Uchafbwynt yr haf oedd cymryd nifer  

enfawr o’n teuluoedd i Sw Gaer am y  

diwrnod. Cyfarfu pawb wrth y giât yn y  

bore, cafodd rhai eu cludo yno gennym ni  

os nad oedden nhw’n gyrru, ac yna aeth  

pobl i ffwrdd mewn grwpiau i fwynhau’r  

diwrnod fel y mynnent. Daethom at ein  

gilydd i gael cinio picnic ar y glaswellt ac   

yna i ffwrdd â ni o amgylch y sw nes oedd 

ein coesau’n brifo cyn mynd yn ôl adref.   

  
Aethom ati i drefnu ychydig o sesiynau  

gan ddefnyddio’r RSPB a’u lle chwarae  

awyr agored a’u meinicau picnic. Bu’r plant  

yn adeiladu deniau a chwarae yn y pwll  

tywod tra bo’r rhieni’n eistedd a sgwrsio  

dros baned o de ac, ar ôl byrbryd, aethom  

i gerdded y llwybr arfordirol at y ceir.    
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CODI ARIAN A RHODDION   

  
GWAITH CONSORTIA GYDA PHARTNERIAID RHWYDWAITH   

Yn 2019, ffurfiodd Gwasanaethau Gofal Croesffyrdd Ymddiriedolaeth Gofalwyr Gogledd  

Cymru gonsortia gyda dau Bartner Rhwydwaith arall, Credu a Crossroads Sir Gâr, i 

ddarparu gwasanaethau i ofalwyr di-dâl ledled Ceredigion.  Rhwng y tri sefydliad, gallwn  

ddarparu egwyliau seibiant, gwybodaeth a chyngor i’r holl ofalwyr di-dâl yng Ngheredigion   

a sicrhau eu bod yn derbyn gwasanaethau hanfodol i’w cefnogi yn eu gwaith gofalu.   

  

Fel consortia rydym wedi cydweithio’n dda iawn a byddwn yn chwilio am fwy o gyfleoedd  

i ddarparu gwasanaethau tebyg drwy ardaloedd eraill o Gymru.   

  

Yn anffodus, roedd y gwasanaeth yn weddol newydd pan gawsom ein bwrw gan Covid-19 - 

ond rydym yn gweithio’n galed i sicrhau ei lwyddiant ac edrychwn ymlaen at adeiladu arno 

pan allwn. 

  

  

Diolch yn fawr i holl aelodau’r consortia am eu cymorth bob amser.   

  

Tudalen 11   

Hoffem ddiolch i bawb sydd wedi rhoi rhodd i Ymddiriedolaeth Gofalwyr Gogledd Cymru,  

ac am yr holl roddion Er Cof.  Rydym yn ffodus iawn i gael cymorth mor wych ac, eleni, 

cawsom gyfanswm enfawr o:   

£12,832 
  

Byddwn yn defnyddio’r arian hwn i roi cymorth a gwasanaethau ychwanegol i ofalwyr  

ledled Gogledd Cymru, ac rydym yn parhau i gadw ein haddewid y bydd yr arian a   

dderbyniwn gan bob sir yn cael ei wario yn y sir honno yn unig.   
  
Hefyd hoffem ddiolch i’r bobl wych sy’n codi arian, yn enwedig i’n Grŵp Codi Arian De  

Môn ffantastig a gynhaliodd nifer o weithgareddau eto eleni dros gwrs y flwyddyn.   

Rydym ni, a’r gofalwyr a gefnogant, yn gwir werthfawrogi eu cymorth a’u hymdrechion  

di-ben-draw. Diolch hefyd i Gylch Merched Gallt Melyd, Inner Wheel Dwygyfylchi ac i 

Gors Felin am eu cymorth.   



Tudalen 12  

AROLWG BODDHAD Y CWSMER 

Mae’n bleser mawr gennym adrodd bod ein Harolwg o Foddhad y Cwsmer 2019-20 a 

gafodd ei werthuso’n annibynnol, wedi dod i’r casgliad hwn:  

  

 Mae tystiolaeth glir yn yr Arolwg i ddangos:  

  

• Gwerthfawrogiad o’r gofal a ddarperir a’r parch amlwg sydd gan y gofalwyr a’r rhai 

sy’n derbyn gofal i’r gwasanaeth ac i’r staff.  

• Yr effaith bositif y mae’r gwasanaeth yn ei chael ar fywydau teuluoedd a’r effaith 

andwyol i’r gwrthwyneb os bydd y gwasanaeth yn cael ei gwtogi neu ei ddileu.  

• Dyhead am ofal ychwanegol os bydd hynny’n bosibl, ond gan hefyd gydnabod y 

cyfyngiadau ar y cwmni - cyfyngiadau ariannol i raddau mawr - sy’n gwneud 

dyheadau o’r fath yn anodd eu cyflawni. 

 

Cydnabyddiaeth gyffredin o’r safonau uchel o ofal a ddarperir gan y cwmni, a hynny 

oherwydd ei ddibynadwyaeth, cysondeb a diogelwch yn fwy na dim.  

  

Diolch i bawb a roddodd o’u hamser i lenwi’r arolwg a’i ddychwelyd atom. Mae’r adborth 

a gawsom yn arweiniad gwerthfawr a bydd yn ein helpu i siapio gwasanaethau’r dyfodol. 

 AC YN OLAF, fel y gwnawn bob tro, rydym wedi cadw’r gair olaf i 

ddefnyddwyr ein gwasanaeth:   

“Fyddwn i ddim wedi gallu cael gwell gwasanaeth gan y gofalwyr a staff eich swyddfa”  

  

“Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Gogledd Cymru Croesffyrdd yn debyg i fi: Dydw i ddim 

yn berffaith ond rydw i mor agos at berffeithrwydd ag y gallai unrhyw un fod!!!”  

  

“Dw i’n reidio beic. Yn fy marn i mae ‘cymorth’ gan y Gwasanaethau Cymdeithasol fel 

reidio beic i fyny’r allt ond mae ‘cymorth’ gan Ymddiriedolaeth Gofalwyr Gogledd Cymru 

fel reidio beic i lawr yr allt”  

  

“Roedd ein gofalwr yn rhagorol a theimlwn yn ffodus iawn ein bod ni wedi ei chael hi”  

  

“Allai’r gwasanaeth ddim bod yn well, byddai’r ffôn yn cael ei ateb yn brydlon ac yn  

llawen a byddai cymorth yn cael ei drefnu bob amser ar gyfer fy apwyntiadau”  

  

“Roeddwn i’n teimlo bod fy ngŵr yn ddiogel gyda chi, mae’n wasanaeth rhagorol”  

  

“Mae’r gwasanaeth yn rhoi tawelwch meddwl i mi ac yn gadael i mi ymweld â fy mam  

gan wybod bod fy ngŵr yn derbyn gofal da iawn. Mae’n helpu ein bod yn cael yr un 

gofalwr, rydym yn dod i adnabod ein gilydd ac roedd hi’n rhywun y gallwn siarad yn  

onest â hi a chael cymorth emosiynol ganddi”  

  

“Gwasanaeth oedd yn taro deuddeg gan ofalwyr gwych a sefydliad gwych”  


