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NEGESEUON GAN Y 

CADEIRYDD A’R RHEOLWR CYFFREDINOL  

 

RITA JONES—CADEIRYDD  

(2014-presennol)  

 
 

  Mae’n bleser o’r mwyaf gen i roi adroddiad i chi am flwyddyn lwyddiannus. 

Daeth Prosiect y Gwasanaeth Cymorth Dementia yn gwbl weithredol ym mis Hydref 2016. 

Mae’n anodd recriwtio staff, ond roeddem yn hynod o ffodus i gael penodi staff sy’n brofiadol 

ac yn ymroddedig i’r prosiect yma. 

Yn yr hinsawdd sydd ohoni ar hyn o bryd, pan fo gwasanaethau cyhoeddus yn cael eu torri ac 

y mae pwysau enfawr ar y gwasanaethau Gofal Cymdeithasol ac Iechyd, mae’n hanfodol ein 

bod yn cefnogi gofalwyr gyda’u gwaith gofalu oherwydd, hebddyn nhw, byddai’r system gyfan 

yn methu. 

Byddwn yn parhau i edrych am fentrau arloesol newydd fydd yn golygu fod pobl sy’n der-

byn gofal yn gallu aros yn eu cartrefi eu hunain cyhyd ag sy’n bosibl. Ond, rydym yn 

ymwybodol bod ein tîm rheoli’n fychan. 

Rhoesom groeso i Michael Boyle, Ann Perkins a Maria Skudlarz yn aelodau newydd ar y 

Bwrdd yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol diwethaf. Mae’r rhain wedi dod â chyfoeth o 

wybodaeth a phrofiad i’r Bwrdd. Cafodd Shaun Hughes ei gyfethol i’r Bwrdd hefyd. Mae 

Shaun yn gyfreithiwr, a bydd ei arbenigedd cyfreithiol werthfawr iawn.  

Rwy’n hynod o ddiolchgar i’r Bwrdd Ymddiriedolwyr am eu cefnogaeth a’u hymrwymiad. 

Diolch yn arbennig i Pearl Roberts, ein Is-Gadeirydd, a roddodd yr arian i ni a godwyd yn y 

digwyddiadau codi arian a gynhaliwyd yn ystod ei blwyddyn yn Llywydd Soroptimyddion 

Rhyngwladol Y Rhyl a’r Cylch.  

Mae’r Bwrdd yn ddiolchgar iawn i’r staff rheoli dan reolaeth Alison Jones, y Rheolwr Cyf-

fredinol, am eu gwaith caled a’u ffyddlondeb. Maent yn gwneud maint rhyfeddol o waith. 

Hoffai’r Bwrdd ddiolch i’r Gweithwyr Cymorth i Ofalwyr am y gwasanaeth rhagorol y maent 

yn ei roi i ofalwyr yng Ngogledd Cymru. 

Diolch o galon i Ann Bitcon am y gwasanaethau ariannol y mae hi’n eu rhoi i’r Bwrdd.  

Rydym yn ddiolchgar am y cymorth a dderbyniwn gan yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr yng 

Nghymru.  

Rydym yn werthfawrogol iawn o’r holl roddion a dderbyniwn gan unigolion a sefydliadau.  
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ALISON JONES—Y RHEOLWR CYFFREDINOL 

(2012-presennol) 
 

 

Roedd hi’n flwyddyn brysur arall i ni, yn atgyfnerthu’r gwaith yr oeddem yn ei wneud yn barod ac 

yn ymestyn i mewn i feysydd eraill. 

Rydym yn dal i weithio ar draws ardaloedd y chwe awdurdod lleol yng Ngogledd Cymru gyda’r 

Gwasanaethau Cymdeithasol a gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, ac mae gennym 

brosiectau partneriaeth gydag ymddiriedolaethau elusennol a thrydydd sector eraill hefyd. 

Mae’r ymddiriedolwyr yn dal i roi cefnogaeth i mi yn fy ngwaith ac yn rhoi cyngor doeth iawn i mi, 

ar y cyd ac yn unigol. Mae’r cadeirydd a minnau’n cyfarfod yn rheolaidd ac mae ei gwybodaeth 

hithau’n hynod o werthfawr i mi. Un o’n blaenoriaethau yw parhau i fod yn sefydliad cynaliadwy 

ac felly mae’n rhaid i ni symud allan o’r meysydd lle’r ydym yn gyfforddus a datblygu gwasanae-

thau newydd i ofalwyr ac i’r bobl y maent yn gofalu amdanynt. 

Ein Gweithwyr Cymorth i Ofalwyr yw ein hasedau mwyaf gwerthfawr wrth gwrs ac o’u herwydd 

nhw y mae gennym enw mor dda ac y mae’r gofalwyr a gefnogwn yn dal i deimlo’n dawel eu 

meddwl ac yn ymddiried yn yr enw Croesffyrdd. 

Mae ein strwythur swyddfeydd wedi tyfu ychydig bach ac mae gennym ddau arweinydd prosiect 

newydd, un ar gyfer ein gwasanaeth Dementia sy’n gweithredu ledled Gogledd Cymru a’r llall i’n 

gwasanaeth therapi sydd wedi’i seilio yn Sir y Fflint. Rydym wedi derbyn rhagor o arian hefyd i 

barhau ac i ddatblygu rôl ein Swyddog Gofalwyr Ifanc ledled Môn a Chonwy. 

Rwy’n derbyn cefnogaeth dda gan ddwy Reolwr Gofal, Karen Allen a Non Parry a, gyda’n gilydd, 

ni yw’r tîm rheoli i Ogledd Cymru. Rydym yn derbyn cefnogaeth abl iawn gan ddau weinyddwr 

arbenigol ac y mae’r diolch i’r tîm craidd bychan ond ffyddlon ac effeithlon yma am y ffaith fod 

Ymddiriedolaeth Gogledd Cymru’n gallu parhau i ehangu ac y gallaf innau wneud fy rôl cystal ag 

ydw i. 

Dros y 12 mis nesaf hoffem adeiladu ar y ddarpariaeth gwasanaethau presennol ac ateb anghe-

nion mwy o ofalwyr ledled Gogledd Cymru. 

O’r Chwith i’r Dde: 

Alison a Rita  
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Mae ein Gwasanaeth Cymorth Dementia 
newydd, a gomisiynwyd gan Fwrdd Iechyd Pri-

fysgol Betsi Cadwaladr, yn cynnig cymorth 
ymarferol ac emosiynol i bobl drwy Ogledd 

Cymru gyfan. 
 

Mae’n rhoi arweiniad i bobl ar faterion sy’n 
ymwneud â derbyn diagnosis o Ddementia, yn 

cynnwys cyngor am gynllunio ar gyfer y 
dyfodol, sut i gael gafael ar weithgareddau 
cymdeithasol ac o lle i gael hyfforddiant am 
ddim. Ethos cyfan y gwasanaeth yw sicrhau 

nad oes unrhyw unigolyn sy’n derbyn diagnosis 
o Ddementia’n cael ei adael heb gefnogaeth. 

 
Mae’r Cydlynwyr Gwasanaeth yn rhan o’r cli-

nigau cof ledled Gogledd Cymru ac yn gweithi-
o’n agos iawn gyda staff y gwasanaeth cof i 

sicrhau fod y gwasanaethau’n esmwyth ac nad 
oes unrhyw un yn gadael y clinig ar ôl cael di-

agnosis heb wybodaeth ac heb y manylion 
cysylltu ar gyfer ein gwasanaeth. 

 Yn ogystal ag aseinio pob claf i un o’r Cydlynwyr 
Gwasanaeth, mae gennym hefyd Weithwyr Cy-

morth Dementia yn gweithio yn y gymuned. Rhan 
o’u rôl nhw o fewn y prosiect yw hwyluso ein 
grwpiau cymorth misol, Taith Ni, sy’n cael eu 

cynnal ledled Gogledd Cymru. 
 

Mae ein grwpiau’n cynnig cymorth gan gyfeillion 
cefnogol i gleientiaid a’u teuluoedd i gyfarfod yn 
gymdeithasol, i wrando ar siaradwyr gwadd a 

chael gwybodaeth a chyngor am weithgareddau 
cymdeithasol, rhwydweithiau cymorth ehangach, 

gofal seibiant a digwyddiadau lleol. 
 

Cynhelir y grwpiau o 10am hyd 3pm. Gall y gofal-
wyr a’r bobl sy’n derbyn gofal ddod draw gyda’i 

gilydd, neu’n unigol. Mae croeso i bawb aros naill 
ai am y diwrnod cyfan neu am ran o’r diwrnod yn 
unig. Rydym yn rhoi gwybod i’n cleientiaid i gyd 

ymhle a phryd mae eu grwpiau Taith Ni’n 
digwydd. 
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Cydlynwyr y Gwasanaeth Cymorth Dementia 

O’r chwith i’r dde: Karen Rowley (Gogledd 

Ddwyrain). Gwenno Davies (Canolbarth) a 

Caighreine Mathie (Gogledd Orllewin) 

Ymysg y rheiny sydd wedi elwa o’r Gwasanaeth Cymorth Dementia mae Brian a Denise 
Felgate o Wrecsam sy’n dweud eu bod wedi cael y gwasanaeth yn hynod o werthfawr i’w 
helpu i gael gafael ar y gofal y maent ei hangen er mwyn parhau i fyw’n annibynnol adref. 
Ar ôl cael y diagnosis, aseiniwyd y Cydlynydd Gwasanaeth, Karen Rowley, i helpu Brian 
a Denise. Mae Karen wedi eu helpu mewn llawer o ffyrdd, yn cynnwys sicrhau’r lefel o 
ofal sy’n briodol i’w hanghenion, cael offer arbenigol iddynt a chysylltu gyda chlinigwyr a 
phobl broffesiynol sy’n rhoi gofal. 
 
Wrth ystyried y gwasanaeth, dywedodd Brian hyn: ‘Pan gawsom ein cyflwyno i Karen, 
roedd yn rhyddhad mawr cael rhywun arall i helpu i ysgwyddo’r baich a’n harwain drwy’r 
holl fiwrocratiaeth gymhleth. Pwy a ŵyr lle byddem erbyn heddiw heb gymorth Karen. 
Mae hi wedi bod yn werth y byd i ni, gyda’r holl wybodaeth a chyngor yr oeddem eu 
hangen mewn cyfnod pan oeddem yn cael trafferthion mawr’. 
 
Meddai merch Brian, ‘Cyrhaeddodd Karen ar yr union amser pan oedd pethau’n dechrau 
mynd yn gymhleth o ran lefel y gofal yr oeddem ei angen. Mae Mam a Dad eisiau aros yn 
eu cartref eu hunain ac roeddem oll eisiau eu helpu i wneud hynny. Ond, ar yr un pryd, 
roeddem yn dechrau pryderu fwy a mwy am eu diogelwch. Awgrymodd Karen atebion 
sydd wedi eu helpu nhw i aros yn annibynnol, ond maent hefyd wedi derbyn y cymorth yr 
oeddent ei angen ar frys.’ 
 
Rydym yn hapus iawn bod y gwasanaeth wedi gwneud gwahaniaeth enfawr yn barod i 
gleifion a’u teuluoedd. Mae diagnosis o Ddementia’n gallu bod yn eithriadol o drawmatig 
ac mae’n cychwyn cyfnod pryderus iawn i’r cleifion a’u teuluoedd, ond mae’r gwasanaeth 
yn sicrhau ein bod yn gallu cyfeirio pobl at y mudiadau fydd yn gallu eu helpu gydag 
ymolchi, symud, problemau hylendid personol, prydau a chymorth yn y cartref, cyngor ar 
wneud cais am grantiau a chysylltiadau at ddarparwyr cymorth ariannol, gwasanaethau 
cymdeithasol yr awdurdod lleol a grwpiau mwy generig megis Cyngor ar Bopeth. Mae’n 
bwysig i ni fod pawb yn derbyn cefnogaeth ar eu taith gyda Dementia. 

Gwenno yn sgwrsio’n ddiweddar gydag un o 

ddefnyddwyr y gwasanaeth 
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Rydym wedi gofyn i un o’n Gweithwyr Cymorth i Ofalwyr profiadol iawn gadw dyddiadur byr er mwyn 

rhoi cipolwg i ni ar ei gwaith a’r pethau y gallai ddod ar eu traws yn ystod wythnos waith arferol:  
 

BORE LLUN: Ymweld â chleient gydag Alzheimers.  Mae hi’n hoffi mynd am dro a mynd i’r si-

opau lleol. Doedd dim golwg ohoni pan gyrhaeddais ac fel arfer mae hi’n aros amdana i gyda’i chôt 

amdani. Canais gloch y drws, yna ffonio ffôn y tŷ, edrych drwy’r ffenestri, ffonio rhifau cysylltu’r teulu. 

Roeddwn i’n poeni ei bod wedi syrthio neu wedi mynd allan ar ei phen ei hun. Ffoniais y swyddfa ac 

awgrymwyd mod i’n cerdded rhai o’n llwybrau arferol. Dim cip ohoni!  Llwyddodd y swyddfa i gysylltu 

â’i merch yng nghyfraith oedd wedi gorfod cymryd y ci at y milfeddyg ar frys ac wedi cymryd Mrs X 

gyda hi. Anghofiodd roi gwybod i ni, ond roeddwn i’n teimlo rhyddhad ei bod hi’n ddiogel.  
 

PNAWN LLUN: Dyma sut yr hoffwn i fod, os byddaf i’n dal yn fyw pan fyddaf yn 91! Mae’r clei-

ent yn byw gyda’i wyres sy’n gweithio’n llawn amser. Mae hi wedi’i chofrestru’n ddall ac wedi cael 

strôc. Er gwaethaf hynny, mae ganddi olwg optimistig ar fywyd ac yn dal i gymryd diddordeb yn y byd 

ehangach. Dydy hi bron byth yn cwyno ac mae hi’n mwynhau jôc, gwrando ar gerddoriaeth a straeon 

bywiog ar CD! Y drefn arferol o wneud cinio iddi, ei helpu gyda’i dillad a chefais hyd hefyd i 

wybodaeth ar-lein am ei thaid. Roedd hi wrth ei bodd yn clywed amdano.  
 

BORE MAWRTH: Cleient newydd heddiw gyda Dementia cychwyniad cynnar.  Roeddwn i’n 

gwybod o flaen llaw ei bod yn hoffi cerdded felly ar ôl bod i’r toiled, i ffwrdd â ni. Aethom am daith fer 

yn y car ac yna gerdded drwy warchodfa natur ac allan at y gronfa ddŵr ar y pen arall (tua hanner 

awr). Gofynnodd fy nghleient a oedd toiled yno a dywedais innau nad oedd, ond am fod caban bys-

gota yno penderfynais weld a oedd toiled yn honno. Gofynnais i ryw ddyn, dywedodd yntau nad oedd 

yn doiled cyhoeddus ond y gallen ni ei ddefnyddio a rhoddodd allwedd i mi. Dim syniad beth fydden ni 

wedi’i wneud os na fyddai’r dyn wedi bod o gwmpas, heblaw am fynd tu ôl i wrych! Byddaf yn cynl-

lunio ein teithiau cerdded yn ofalus yn y dyfodol i gynnwys digonedd o leoedd mynd i’r tŷ bach. Caw-

som baned o de a theisen mewn caffi, yna ddychwelyd adref, gyda fy nghleient yn canu i gerddoriaeth 

Heart FM ar radio’r car. 
 

PNAWN MAWRTH: Cwympodd y cleient rai diwrnodau yn ôl pan oedd allan yn cerdded gyda’i 

wraig. Cymerodd hithau ef i’r ysbyty lleol. Roedd wedi cleisio ei asennau ar ei ochr chwith ac mae 

mewn llawer o boen heddiw. Mae Dementia ganddo ac nid oedd yn ymwybodol o’r boen nes y 

dechreuodd symud. Dim ond atgof cymylog sydd ganddo o’r gwymp, felly nid yw’n deall pam ei fod 

mor boenus. Ceisiais ei atgoffa am gyngor y meddyg i roi ei law ar ei asennau cyn symud. Nid oedd 

yn hapus heddiw. Roeddwn yn ei atgoffa’n rheolaidd pam ei fod mewn poen. 
 

BORE MER: Trydydd ymweliad â chleient a ddaeth adref o’r ysbyty’n ddiweddar ar ôl cael 

strôc. Mae wedi drysu braidd ers dychwelyd adref ond mae ei iechyd corfforol fel petai’n dechrau 

gwella. Pan gyrhaeddais roedd ei wraig wrth y drws yn edrych yn bryderus. Dywedodd ei fod wedi 

ymosod yn llafar arni hi, rhai o’i ffrindiau a’r nyrs ardal oedd oll yn y tŷ. Roedd hi eisiau tynnu gwaed 

ganddo ac roedd yn gwrthod. Roedd pawb wrthi’n ceisio ei berswadio i gael y driniaeth, ond roedd yn 

benderfynol ac yn dechrau mynd yn flin. Awgrymais fod y nyrs ardal yn dychwelyd yn nes ymlaen, a 

dywedodd hithau y gallai wneud hynny ac y byddai’n rhoi gwybod i’r meddyg teulu. Aeth ei wraig a’i 

gyfeillion i mewn i ystafell arall i gael sgwrs a choffi. Roedd y cleient yn dal wedi cyffroi ac yn meddwl 

bod ei wraig eisiau ei roi mewn cartref gofal. Tawelais ei feddwl orau y gallwn. Dywedais hyn wrth ei 

wraig yn nes ymlaen a dywedodd hithau wrtho ei fod wedi  ael y syniad anghywir.  

 

A WEEK IN THE LIFE OF A CARERS TRUST NORTH WALES 

CARER SUPPORT WORKER 
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PNAWN MER: Ychydig yn hwyr yn cyrraedd lle’r cleient oherwydd traffig trwm. Dydw i 

ddim yn hoffi bod yn hwyr oherwydd weithiau mae hi ar ei phen ei hun pan fyddaf yn 

cyrraedd. Cafodd waedlif ar yr ymennydd 14 mlynedd yn ôl a adawodd wendid ar ochr chwith 

ei chorff. Pan gyrhaeddais gwelais hi’n sefyll wrth y ffenestr yn ysgwyd o’i chorun i’w sawdl. 

Roedd hi wedi codi a cherdded ar draws yr ystafell i agor y ffenestr i’r gath. Helpais hi i ei-

stedd yn y gadair agosaf ond roedd hi angen mynd yn ôl i’w chadair godi a gogwyddo er 

mwyn bod yn gyfforddus yn ystod fy ymweliad 4 awr. Ar ôl gorffwys, roedd hi’n teimlo’n barod 

i fynd yn ôl i’w chadair arferol a gallwn ei harwain hi ati. Cawsom sgwrs dda, roedd hi’n 

edrych yn gyfforddus a chawsom brynhawn hyfryd. 
 

IAU: Ymweliad 8 awr gyda chleient sydd â Dementia er mwyn i’r gŵr allu mynd i ap-

wyntiad ysbyty. Aethom am dro byr yn y bore, gwneud cinio gyda’n gilydd, edrych ar luniau, 

gwrando ar y radio a gwylio’r newyddion. Tawelais ei meddwl, pan ofynnodd, bod ei gŵr yn 

iawn ac y byddai adref cyn hir.  
 

BORE GWE: Mae’r cleient yn dioddef o Glefyd Parkinsons. Rwyf wedi bod yn ymweld ers 

tro felly rwy’n gyfarwydd â’i arferion ac yn gwybod fod pob dydd yn wahanol. Gwnes baned o de 

iddo pan gyrhaeddais. Mae’n dweud ei fod wedi cael diwrnod drwg ddoe gyda’r ysgwyd yn para 

am oriau, roedd bron â galw ambiwlans. Yn well heddiw, buom yn gwrando ar gerddoriaeth a 

chawsom sgwrs dda. Dechreuodd ysgwyd ac yna sylweddolodd ei fod yn hwyr yn cymryd ei fed-

dyginiaeth. Helpais ef o’r gadair i mewn i’r sgwter symud, ac yna ar y gwely. Rhoddais baned o 

de a bisgedi iddo sydd weithiau’n helpu i wella unrhyw symptomau. Cafodd orffwys, sgubais y 

llawr a bwydais y gath. Cyn hir roedd y cleient yn teimlo’n well a gofynnodd a fyddwn i’n mynd 

gydag ef at y barbwr ac i’r siop fara yn y pentref. Gwnes nodyn yn fy mhen o amseriad ei feddy-

giniaeth a bydd raid i mi ei atgoffa pan fyddaf yn ymweld.  
 

PNAWN GWE: Ymweliad â chleient gyda Sglerosis Ymledol. Wedi bod yn ymweld â hi ers 

blynyddoedd lawer, dynes hyfryd, yn chwerthin bob amser. Mae ganddi ofalwyr 24/7 ac 

mae ei lles a’i hwyliau wedi gwella ers i hynny gychwyn. Unwaith y mis mae un o’i gofalwyr 

rheolaidd a minnau’n ei chymryd i gyfarfod o’r Gymdeithas MS mewn neuadd pentref lle 

mae te prynhawn bob tro ac weithiau rywun yn rhoi sgwrs. Aethom heddiw a gwelodd y 

cleient ei chyfnither sydd hefyd yn dioddef o MS. Aethom â hi i wneud ei siopa wythnosol. 

Rwy’n mwynhau gweithio gyda gofalwr cartref arall am ein bod yn gweithio ar ein pennau 

ein hunain mor aml. 
 

PNAWN GWE: Mae gan y cleient iselder clinigol ac mae’n treulio’r rhan fwyaf o’i ddiwr-

nod yn ei wely. Mae ei wraig wedi dweud wrtho y bydd yn gofalu amdano os bydd yn cytuno i 

gymryd bath wythnosol gyda gofalwr cartref yn bresennol, a dyna pam rwy’n ymweld. Roedd 

yn ei wely pan gyrhaeddais, fel y mae bob tro, yna mae’n codi ac mae ei ben yn troi. Rwy’n ei 

siarsio i gymryd ei amser. Rydym yn cerdded ynghyd i’r ystafell ymolchi lle mae’n eistedd tra 

byddaf i’n llenwi’r bath. Rwy’n ei helpu i mewn i’r bath. Wrth i mi ei olchi mae’n adrodd cerddi 

i mi gan un o’i hoff feirdd, mae’n cofio rhai llinellau ac nid eraill. Rwyf am fynd i ofyn a oes 

ganddynt lyfr o’i gerddi yn y llyfrgell. Mae mewn gwell hwyliau heddiw. Rwy’n ei helpu allan 

o’r bath a’i wisgo mewn pyjamas glân, yna i lawr y grisiau i gael coffi a bisgedi gan ei wraig.  
 

Dim gwaith ar y penwythnos yr wythnos hon felly cyfle i dacluso adref ac ail lenwi’r batris.  
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GWEFAN NEWYDD 

 

Ym mis Hydref 2016, lansiwyd ein gwefan newydd sbon. Rydym wedi ceisio sicrhau 

bod hon yn hawdd ei defnyddio a’i bod yn llawn o fanylion perthnasol am yr holl 

wasanaethau a gynigiwn, sut i gael gafael ar gefnogaeth, cyfleoedd i benodi, sut i roi 

rhoddion a gwybodaeth ddefnyddiol arall i ofalwyr. Ers iddi lansio, cafwyd ymweliadau 

lu â’r wefan ac rydym wedi derbyn llawer o adborth defnyddiol iawn. Rydym yn diwed-

daru’r wefan yn rheolaidd ac mae hefyd yn cysylltu gyda’n tudalen Facebook. 

 Os nad ydych wedi edrych arni’n barod, ewch i gael sbec: 

www.nwcrossroads.org.uk 

THERAPÏAU OEDOLION 

YSGOL PEN COCH 

Roeddem yn ffodus i gael derbyn arian gan 

Sefydliad Morgan am 3 blynedd o fis Mai 

2016. Yn rhan o’r prosiect rydym yn gweithio 

gydag Ysgol Pen Coch yn y Fflint i gynnig 

gwasanaethau therapi i oedolion sydd ag an-

awsterau dwys a lluosog (PMLD) gan ddef-

nyddio adnoddau’r ysgol gyda’r nosau. 

Mae llawer o oedolion sydd â PMLD yn methu 

defnyddio cyfleusterau hamdden lleol oher-

wydd eu hanableddau ac yn elwa o’r 

gwasanaeth yma’n fawr iawn. 

GOFALWYR SY’N OEDOLION IFANC 

MÔN  

Mae ein gwasanaeth i Ofalwyr sy’n Oe-

dolion Ifanc ym Môn, sydd wedi’i ariannu 

gan yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr, wedi ein 

galluogi i weithio gyda phobl ifanc 16-25 

oed ar yr Ynys, gan gynnig cefnogaeth 1-1, 

cefnogaeth grŵp a gwybodaeth/cyngor. 

Yn Haf 2017 mae gennym gynlluniau cyf-

frous i drefnu cwrs sgiliau awyr agored yn 

gorffen gyda gwersylla dros nos o dan dar-

polin. 
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RHODDION 

Diolch unwaith eto eleni i bawb sydd wedi cyfrannu at waith Ymddiriedolaeth Gofalwyr 

GC dros y flwyddyn. Rydym yn gwerthfawrogi’n fawr ac yn diolch yn arbennig i: 

Sefydliad Cymorth i Elusennau 

Soroptimyddion Y Rhyl a’r Cylch 

Banc Barclays 

Egniol 

Clwb Rotari Bangor 

Ladies Circle Gallt Melyd 

Hefyd hoffem ddiolch i’r holl gleientiaid sydd wedi anfon rhoddion atom, unwaith yn unig 

ac yn rheolaidd, ac am yr holl roddion Er Cof yr ydym wedi eu derbyn. 

 

D I O L CH   Y N   F A W R   I   B A W B 

PWYLLGOR CODI ARIAN DE MÔN 

Mae Pwyllgor Codi Arian De Môn wedi cael blwyddyn wych arall, ac rydym yn 

hynod o ddiolchgar am holl ymdrechion a chefnogaeth y gwirfoddolwyr eto 

eleni. Aethent ati i drefnu llu o ddigwyddiadau yn ystod y flwyddyn, yn cynnwys 

parti gardd, noson rasys a chyngerdd Nadolig gwych. 

 

Cyfanswm yr arian a godwyd, ynghyd â rhodd sylweddol er cof am Mr Dafydd 

Jones, oedd y swm anhygoel o 

£8.500 

Edrychwn ymlaen at roi cymorth ychwanegol angenrheidiol iawn i ofalwyr 

gyda’r arian ychwanegol yma. 



AC YN OLAF… 

DRAW AT DDEFNYDDWYR EIN GWASANAETH AM AIR I GLOI 

Rydym wedi cymryd y sylwadau isod i gyd o’n 

 Harolwg o Foddhad y Cwsmer 2016-17: 

 

‘Hoffwn ddweud diolch yn fawr i chi am eich cefnogaeth, ac hefyd hoffwn ddweud mor garedig 

ac amyneddgar yw eich cynorthwywyr i gyd’ 
 

‘Heb y gwasanaeth yma byddai Mam wedi gorfod mynd i gartref gofal dair blynedd ynghynt 

nag y gwnaeth.’ 
 

‘Fyddwn i ddim mewn lle da iawn heb yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr’. 
 

‘Rydych wedi gwneud gwahaniaeth enfawr drwy roi’r cyfle i mi barhau i ofalu heb i fy mab gol-

li’r ysgol’. 
 

‘Roedd yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr yn hollol hanfodol i mi a’m teulu’. 
 

‘Fel rhiant i blentyn gydag anabledd, mae’n anodd iawn ymlacio’n gyfan gwbl. Mae cael 

rhywfaint o seibiant wedi gadael i mi deimlo ychydig bach mwy fel fi fy hun eto’. 
 

‘Mae cyfarfod ein Gweithiwr Cymorth i Ofalwyr wedi newid fy mywyd yn gyfan gwbl. Mae hi’n 

berson hyfryd … gallwn ymlacio ac ymddiried ynddi’n gyfan gwbl’. 
 

‘Does dim byd yn ormod o drafferth i’r Gweithwyr Cymorth i Ofalwyr, maen nhw’n mynd ymhell 

y tu hwnt i’r gofyn, a dydw i ddim yn gwybod sut y byddwn yn ymdopi hebddyn nhw’. 
 

‘Diolch i’ch gofal chi, mae XXXX wedi gallu byw gartref am flynyddoedd lawer yn hirach’. 
 

‘Dw i’n edrych ymlaen at fy awr a hanner, siopa ar fy mhen fy hun heb orfod brysio adref’. 
 

‘Gwasanaeth gwych, yn gwneud gwahaniaeth mawr, hyd yn oed os na allaf fynd allan mae’n 

dal i roi amser i mi ac yn tynnu pwysau mawr oddi arnaf am ychydig oriau’. 
 

‘Rwy’n edrych ymlaen at weld XXXX yn dod bob wythnos.  Os byddaf yn teimlo’n isel mae hi 

yno i mi bob tro. Heb eich cymorth chi, dw i’n gwybod y byddai fy iechyd yn dirywio ac y 

byddwn i’n methu ymdopi’. 
 

‘Mae XXXX wedi dod yn rhan o’r teulu, ac wedi helpu’n fawr iawn’. 
 

‘Mae gofalu am rywun yn gallu bod yn fywyd unig iawn. Mae’r gwasanaeth wedi bod yn werth-

fawr i mi yn enwedig pan ydw i wedi gorfod mynd i apwyntiadau’. 
 

‘Mae eleni wedi bod yn flwyddyn hynod o anodd ac, heb wasanaeth yr Ymddiriedolaeth Gofal-

wyr, fyddwn i ddim wedi ymdopi. Dw i wedi gwerthfawrogi’r cymorth, y cyfraniad ac arbe-

nigedd y gwasanaeth. Mae’n cael ei roi gyda charedigrwydd bob amser a gyda phrydlondeb 

ac arbenigedd proffesiynol y gweithwyr cymorth a staff rhagorol y swyddfa’. 
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