
15000

Croeso i’r wythfed rhifyn o’r cylchlythyr i 
ofalyddion yng Nghaerffili ers ei ail-lansio 
ym mis Ionawr 2017, a’r un cyntaf yn 2019.

Y Nadolig hwn bu’r casgliad mwyaf hyd yn 
hyn o ofalyddion, a’u teuluoedd, pan oedd 
dros 280 o bobl yn bresennol yn ein 
Parti Nadolig.

Llongyfarchiadau mawr i Rachel, sydd 
bellach yn gweithio amser llawn yn y tîm, a 
chroeso cynnes iawn i’r aelod diweddaraf, 

Diwrnod Hawliau Gofalyddion - 
Dydd Gwener 30 Tachwedd
Cawsom ddiwrnod gwych 
yng Ngwesty Maes Manor ar 
gyfer ein cynulliad blynyddol 
o weithwyr proffesiynol, 
mudiadau, a gofalyddion. 
Roedd tua 20 o fudiadau 
yn bresennol i ddarparu 
gwybodaeth a chyngor, 
neilltuodd dros 120 o 
ofalyddion amser o’u bywyd 
prysur i ymuno â ni, ac yn 
ôl pob golwg roedd pawb yn 
mwynhau’r bwyd a’r adloniant! 
Roeddem yn ffodus iawn i gael 
Peter Karrie, un o sêr y West 
End, yn canu. Roedd yn braf, 
eleni, i allu rhannu’r diwrnod â 
gofalyddion o Flaenau Gwent. 

Amanda! Mae Amanda yn edrych ymlaen 
at ddod allan i gwrdd â chi i gyd, a bydd 
hi o gymorth wrth i’n niferoedd barhau 
i gynyddu.

Ar ôl popeth rydym wedi helpu i’w drefnu 
tua diwedd 2018, mae gennym rai pethau 
wedi eu trefnu ar gyfer y flwyddyn newydd 
– hen ffefrynnau, yn bennaf, a phethau 
sydd wedi bod yn boblogaidd yn ystod y 
blynyddoedd diwethaf.
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Ionawr
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I gael rhagor o wybodaeth am y cylchlythyr hwn, cysylltwch â’r Tîm 
Gofalyddion ar 01495 233218 / 01495 233234 neu e-bostiwch:
gofalyddion@caerffili.gov.uk. Byddem wrth ein bodd yn clywed oddi wrthych.

Cylchlythyr chwarterol ar gyfer gofalyddion di-dâl yng Nghaerffili

NEWYDDION 
CAERFFILI
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Ein hoff ddyfyniad o’r diwrnod: 

(O’r chwith i’r dde: Geraldine, Rachel, Hayley a Leanne 
– Tîm Gofalyddion Caerffili.)

Parti Nadolig y Gofalyddion - 
Dathlu Gofalyddion yng Nghaerffili

Ar ddydd Iau 6 Rhagfyr 2018, cynhaliom ein Parti Nadolig 
poblogaidd iawn, a daeth dros 280 o bobl iddo. Roedd 
yn anrhydedd gweld pobl yn cael amser da gyda’u teulu, 
a chawsom adborth rhagorol am y bwyd, y lleoliad, a’r 
gwaith trefnu.

Dyma rai o’r sylwadau a ddaeth i law:
“Noson wych! Wedi’i threfnu’n dda iawn, lleoliad gwych, 

diolch am eich holl waith 
caled ac am noson anhygoel!”

“Diolch yn fawr iawn am y 
noson hon. Nid ydym bron byth 
yn mynd i unrhyw le fel teulu 
– yn aml, mae un o’r plant yn 
gwrthod ar y funud olaf. Roedd 
y bwyd yn hyfryd; yr awyrgylch 
yn anfarnol ac yn hamddenol. 
Ar y ffordd adref, dywedodd 
pawb cymaint roedden nhw 
wedi mwynhau. Rydw i’n 
gwerthfawrogi’r gwaith trefnu 
amlwg ar gyfer heno. Diolch.”

Mae fel petai’n draddodiad 
erbyn hyn fod gennym 
gyhoeddiadau arbennig bob 
blwyddyn, felly, nid oes 
newid eleni, gydag un o’n 
gofalyddion yn cyhoeddi ei 
bod hi, a’i theulu, yn disgwyl 
eu hŵ yr cyntaf/hwyres 
gyntaf! Llongyfarchiadau!

“Dyma’r Diwrnod 
Hawliau Gofalyddion 

gorau erioed!”



Digwyddiadau a gweithgareddau ar ddod

Gobeithio eich bod i gyd yn mwynhau 
dod i’n gweithgareddau a’n digwyddiadau 
gymaint ag yr ydym yn mwynhau eich gweld 
i gyd yn mwynhau eich hunain, a gobeithio y 
bydd rhywbeth i bawb y chwarter hwn.

Er dyma’r hyn yr ydym wedi’i gynllunio 
hyd yn hyn, mae rhagor o ddigwyddiadau 
a gweithgareddau yn cael eu hychwanegu 
wrth i amser fynd rhagddo, felly, mae’n well 
bob amser edrych ar ein grŵ p Facebook 
neu’r wefan i weld y rhestr ddiweddaraf. Os 
nad oes gennych fynediad i’r rhyngrwyd, 
cysylltwch â ni.

Nosweithiau sinema: Rydym wedi trefnu rhai 
o’r rhain, a daeth nifer da iawn o bobl, felly, 
edrychwch am ragor neu cysylltwch â ni i 
ddarganfod pryd bydd ein rhai nesaf, neu 
hyd yn oed os oes gennych unrhyw geisiadau 
penodol o ran dyddiadau neu ffilmiau.

Dydd Mercher 16 Ionawr 2019, 10:30am, 
cinio am 1:30pm – Diwrnod sba i 10 o 
ofalyddion yng Ngwesty Golff a Sba Bryn 
Meadows, Maes-y-cwmwr. (Noder, rhoddir 
blaenoriaeth i’r gofalyddion hynny nad ydynt 
wedi cael lleoedd yn flaenorol.)

Dydd Iau 24 Ionawr 2019, 6pm – Bowlio i 20 o 
ofalyddion a phlataid o fwyd i’w rannu rhwng dau 
yn Tenpin, Nantgarw.

Dydd Iau 7 Chwefror 2019, 6pm – Cinio i 20 
o ofalyddion ym Mwyty’r Nant ar gampws y 
coleg. Tri chwrs ar gael.

Dydd Sul 17 Chwefror 2019, 1pm – Bwffe cyrri 
i 20 o ofalyddion yn y bwyty Indiaidd, Castle 
Gate, Caerffili.

Dydd Iau 21 Chwefror 2019, 10:30am, cinio 
am 1:30pm – Diwrnod sba i 10 o ofalyddion 
yng Ngwesty Golff a Sba Bryn Meadows, 
Maes-y-cwmwr. (Noder, rhoddir blaenoriaeth 
i’r gofalyddion hynny nad ydynt wedi cael 
lleoedd yn flaenorol.)

Dydd Llun 4 Mawrth 2019, 12pm – Cinio i 20 
o ofalyddion yn y bwyty, Casa Mia, Caerffili. 
Un cwrs neu ddau gwrs ar gael. Bydd angen 
archebu ymlaen llaw – dylai fod y fwydlen ar 
gael erbyn mis Chwefror 2019.

Dydd Sul 17 Mawrth 2019, 2pm – Te prynhawn 
i 20 o ofalyddion yn y caffi, McKenzie’s, Y Stryd 
Fawr, Coed Duon.

Mae nifer penodol o leoedd ar gael yn y rhan 
fwyaf o’r gweithgareddau a digwyddiadau, ond 
rydym yn ceisio rhannu’r rhain yn deg. I holi am 
unrhyw un ohonynt, cysylltwch â ni.

D.S. OS RHOWCH EICH ENW I LAWR AM 
RYWBETH AC NID YDYM YN RHOI GWYBOD I 
CHI EICH BOD WEDI BOD YN LLWYDDIANNUS, 
TYBIWCH NAD OES GENNYCH LE.

Telir am yr holl weithgareddau hyn i ddangos 
ein gwerthfawrogiad o ofalyddion a’r gwaith 
caled y maent yn ei wneud. Rydym bob amser 
yn ceisio sicrhau bod pawb sy’n dangos 
diddordeb yn cael cyfle i fynychu o leiaf un 
digwyddiad neu weithgaredd.

Er ein bod yn gwybod bod pethau’n digwydd 
sydd weithiau’n golygu na allwch ddod ar y 
diwrnod, lle bo modd, rhowch wybod i ni cyn 
gynted ag y gwyddoch na allwch ddod fel y 
gallwn wedyn gynnig lleoedd gwerthfawr i 
ofalyddion eraill.



Asesiadau Gofalyddion
Mae asesiad gofalyddion yn gyfle i chi i 
ddweud wrthym am eich sefyllfa. Gallwch 
ddweud wrthym am yr hyn rydych yn ei 
wneud, sut mae gofalu’n effeithio arnoch, a 
pha help yr hoffech ei gael.

Weithiau, mae gofalyddion yn poeni 
am siarad â ni oherwydd teyrngarwch, 
euogrwydd, ofn peidio ag ymdopi, neu 
falchder. Peidiwch â gadael i’r teimladau 

hyn eich atal rhag cysylltu â ni. Drwy roi 
gwybod i ni am eich sefyllfa, gallwn sicrhau 
eich bod yn cael gwybodaeth a chyngor a 
allai fod o gymorth i chi.

Gallwch ofyn am asesiad gofalyddion 
drwy ffonio’r Tîm Gwybodaeth, Cyngor a 
Chymorth ar 0808 100 2500 neu drwy 
e-bostio asdit@caerffili.gov.uk 

Grwpiau i Ofalyddion
Dyma’r manylion am y grwpiau rydym yn eu rhedeg ar hyn o bryd. Dyma’ch cyfle i siarad â 
ni ac eraill sydd â phrofiad o ofalu. Er bod pob grŵ p yn cwrdd am awr a hanner, mae croeso 
i chi alw heibio am gyhyd ag y dymunwch.

Bargod
Bydd grŵ p gofalyddion Bargod yn cyfarfod ar bedwerydd prynhawn Mercher y mis, 
2pm–3:30pm, yn Llyfrgell Bargod.
  
Dyma’r dyddiadau yn ystod y misoedd nesaf:
23.01.19     27.02.19     27.03.19
24.04.19     22.05.19     26.06.19
24.07.19     28.08.19     25.09.19
23.10.19     27.11.19

Coed Duon
Bydd grŵ p gofalyddion Coed Duon yn cyfarfod ar brynhawn Mawrth olaf y mis, 
1pm–2:30pm, yn y Sirhowy (Wetherspoon’s), Coed Duon.

Dyma’r dyddiadau yn ystod y misoedd nesaf:
29.01.19     26.02.19     26.03.19
30.04.19     28.05.19     25.06.19
30.07.19     27.08.19     24.09.19
29.10.19     26.11.19

Caerffili
Bydd grŵ p gofalyddion Caerffili yn cyfarfod ar brynhawn Gwener cyntaf y mis, 
2pm–3:30pm, yn Llyfrgell Caerffili.

Dyma’r dyddiadau yn ystod y misoedd nesaf:
04.01.19     01.02.19     01.03.19
05.04.19     03.05.19     07.06.19
05.07.19     02.08.19     06.09.19
04.10.19     01.11.19
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Gofalyddion Ifanc
Mae Prosiect Gofalyddion Ifanc Barnardo’s yn darparu 
cymorth ar gyfer gofalyddion ifanc ym mwrdeistref 
sirol Caerffili. Rydym yn falch o fod yn gweithio ar y 
cyd â Barnardo’s i ariannu a threfnu gweithgareddau 
a digwyddiadau ar gyfer gofalyddion ifanc a’u 
teuluoedd. Eleni, fe wnaethom fwynhau diwrnod 

gwych ym Mharc Hilston ar gyfer 
diwrnod gweithgareddau awyr agored, 
a drefnwyd gan Gyngor Sir Fynwy ac 
Ymddiriedolaeth Gofalwyr.
 
I gysylltu â Barnardo’s, ffoniwch 
01633 615859 neu e-bostiwch: 
carerservices@barnardos.org.uk
Am ragor o wybodaeth, ewch i’r 
wefan: www.barnardos.org.uk

Rhisga
Bydd grŵ p gofalyddion Rhisga yn cyfarfod ar ail brynhawn Iau y mis, 2pm–3:30pm, yn y 
Coffee Mill, Y Stryd Fasnachol, Rhisga.  **NODER Y LLEOLIAD NEWYDD**

Dyma’r dyddiadau yn ystod y misoedd nesaf:
10.01.19     14.02.19     14.03.19
11.04.19     09.05.19     13.06.19
11.07.19     08.08.19     12.09.19
10.10.19     14.11.19

Fel arfer, ni fydd unrhyw gyfarfodydd grŵ p ym mis Rhagfyr, ond mae croeso i chi 
gyfarfod hebom.

Grŵp Profedigaeth Aberbargod
Yn ddiweddar, rydym wedi cyfarfod â Laura Murphy, o Co-op Funeralcare, sydd wedi 
dechrau grŵ p profedigaeth misol yn y Capel yn Heol Ty Fry, Aberbargod CF81 9FN. 
Mae’r grŵ p yn cyfarfod bob bore Mawrth, 10am tan 12:30pm. Os ydych wedi colli 
rhywun, mae croeso i chi alw heibio am baned o de neu goffi, a sgwrs gefnogol.



Tîm Gofalyddion Caerffili
Rhag ofn eich bod yn newydd i ni, y tîm yw:

Hayley Jenkins, Swyddog Cefnogi Gofalyddion 
– 01495 233218 neu 07808 779367 neu 
e-bost: jenkihl@caerffili.gov.uk

Leanne Gallent, Swyddog Cefnogi Gofalyddion – 
01495 233234 neu 07872 418927  
neu e-bost: gallel@caerffili.gov.uk

Rachel Lowndes, Swyddog Cefnogi Gofalyddion – 
07718 669188 
neu e-bost: lowndrm@caerffili.gov.uk

Geraldine Powell, Cydlynydd Gofalyddion – 
01443 864658 neu 07713 092795  
neu e-bost: powelg4@caerffili.gov.uk

Rydym yn falch o gyflwyno aelod newydd 
y tîm y chwarter hwn hefyd. Mae Amanda 
Symons wedi ymuno â ni fel Swyddog Cefnogi 
Gofalyddion, ac rydym yn gobeithio y byddwch 
i gyd yn mwynhau cyfarfod â hi, a’i chroesawu 
i’r tîm.

Mae llawer o ffyrdd i chi gysylltu â ni. 
Cysylltwch â ni drwy e-bostio  
gofalyddion@caerffili.gov.uk, neu gael y 
wybodaeth ddiweddaraf ar Facebook (i 
gael eich ychwanegu at y grŵ p, e-bostiwch 
gofalyddion@caerffili.gov.uk), 
Twitter (@CarerCaerphilly), neu drwy 
www.caerffili.gov.uk/gofalyddion.

Adnoddau

•  Cerdyn argyfwng gofalydd – Os hoffech gael 
un, cysylltwch â ni drwy gofalyddion@caerffili.
gov.uk, 01495 233218 neu 01495 233234.

•  Cynllun grantiau bach – Ar hyn o bryd 
mae gennym swm bach o arian ar gael i 
gynorthwyo gofalyddion yn eu rôl gofalu. 
Gall gofalyddion wneud cais am arian ar 
gyfer gwahanol bethau, megis offer cartrefi, 
gwersi gyrru, seibiannau byr, a chymorth 
o ran sgiliau newydd. Am ffurflen gais a 
chanllawiau, cysylltwch â ni.

•  Seibiant o ofalu – Efallai y gallwn eich helpu 
i gael seibiannau tymor byr neu untro o’ch 
rôl ofalu. Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch 
gofalyddion@caerffili.gov.uk

•  Mae gennym rai cardiau “Max Card” ar 
gael am ddim o hyd i’r rhai sydd â phlant 
o dan 25 oed. Mae’n cynnig gostyngiadau 
ar ddiwrnodau allan a gweithgareddau. 
Mae rhagor o fanylion ar gael yma: www.
mymaxcard.co.uk. Os hoffech gael un, 
cysylltwch â ni.

•  Gwersi gyrru BSM a Motability – Y Cynllun 
Motability yw cynllun ceir blaenllaw’r 
Deyrnas Unedig ar gyfer pobl anabl. Mae’n 
darparu moduro fforddiadwy, cyfleus, 
di-drafferth i dros 600,000 o gwsmeriaid 
anabl a’u teuluoedd. Gall Motability, fel 
elusen genedlaethol, ddarparu grantiau i 
helpu cwsmeriaid y Cynllun Motability i dalu 
costau dysgu gyrru. Rhagor o wybodaeth: 
www.bsm.co.uk/learnerdriver/motability/
who-are-motability neu 0330 100 7501.

•  Cyrsiau lles am ddim. Am ragor o 
wybodaeth, neu i gadw lle ar gwrs, 
cysylltwch â Jules Horton: 01633 247674 
neu jules.horton@gavowales.org.uk. I gael y 
wybodaeth ddiweddaraf am gyrsiau newydd 
ac ati, dewch o hyd iddynt ar Facebook: 

 @EPPCymru



Dolenni defnyddiol

Dyma rai dolenni defnyddiol rydym yn 
meddwl y byddent o ddiddordeb i chi.

www.alzheimers.org.uk
Cymdeithas Alzheimer – Gwybodaeth i bobl 
â dementia. Cyfleuster ar y wefan i chwilio 
am wasanaethau lleol (cliciwch ar “Local 
Information” ar ochr chwith y dudalen 
gartref).

www.ageuk.org.uk/cymru/gwent
Mae Age Cymru Gwent yn cynnig llawer o 
wasanaethau i bobl hŷ n a’u gofalyddion.

www.caerphillyover50.co.uk
Mae Fforwm 50+ Caerffili yn fudiad 
gwirfoddol annibynnol sy’n cael ei redeg er 
budd pobl hŷ n. Ei nod yw gwella ansawdd 
bywyd trigolion bwrdeistref sirol Caerffili 
sydd dros 50 oed. Ar hyn o bryd, mae’n 

canolbwyntio ar hyrwyddo cymunedau sy’n 
oedran-gyfeillgar.

www.caerphillycr.co.uk
Mae Gofal a Thrwsio Caerffili yn asiantaeth 
annibynnol gwella cartrefi sydd â’r nod o 
helpu pobl hŷ n a bregus i fyw’n annibynnol 
yn eu cartrefi eu hunain cyhyd â phosib. 
Mae’n fudiad di-elw ac mae’n cynnig cyngor 
a chymorth ymarferol am ddim am waith 
atgyweirio neu wella mewn tai.

www.caerphillycareforcarers.co.uk
Mae “Care for Carers” yn darparu 
gwasanaeth gofal seibiant ar gyfer 
gofalyddion dros 16 oed.

www.carersuk.org/wales
Gofalwyr Cymru – Llawer o wybodaeth a 
chyngor i ofalyddion ar ystod o bynciau.

Cysylltwyr Cymunedol
Mae’r Tîm Gofalyddion yn gweithio’n agos gyda’r Cysylltwyr Cymunedol yng Nghaerffili. 
Os hoffech gysylltu â’r Cysylltwyr Cymunedol, ffoniwch 0808 100 2500 a gofynnwch am y 
Cysylltwyr Cymunedol.



Mae’r cyhoeddiad hwn ar gael mewn ieithoedd a fformatau eraill ar gais.
This publication is available in other languages and formats on request.

Ac yn olaf...
Bydd y rhifyn nesaf yn hedfan atoch tua 
mis Ebrill, ac rydym yn gobeithio cael rhai 
gweithgareddau newydd cyffrous i chi, 
ynghyd â newyddion am ein cynlluniau ar 
gyfer Wythnos y Gofalyddion!

Fel arfer, da iawn i chi oll am y gwaith 
caled yr ydych wedi’i wneud eleni,  rydym 
wir yn ei werthfawrogi. Cadwch mewn 
cysylltiad am fwy o gyfleoedd i gwrdd a 
gwneud ffrindiau newydd.

www.ctsew.org.uk 
Ymddiriedolaeth Gofalyddion De Ddwyrain 
Cymru - llawer o wybodaeth a chyngor ar 
sail leol i ofalyddion.

www.dewiscil.org.uk/eiriolaeth 
Mae “Dewis Eiriolaeth” yn darparu 
gwasanaeth eiriolaeth i bobl â phroblemau 
iechyd meddwl a’u gofalyddion.

www.jointlyapp.com 
Mae ‘Jointly’ yn ap sy’n gwneud gofalu am 
rywun ychydig yn haws, yn llai o straen ac 
yn llawer mwy trefnus drwy sicrhau fod 
cyfathrebu a chydlynu rhwng y rhai hynny sy’n 
rhannu’r gofal mor hawdd â neges destun. 
Gallwch gael mynediad i ‘Jointly’ o unrhyw le.

www.stroke.org.uk 
Yng Nghymru, mae oddeutu 7,000 o bobl 
bob blwyddyn yn cael strôc, tra bod bron 
i 65,000 o bobl yn byw gydag effeithiau 
hirdymor strôc.  Mae’r Gwasanaeth Adfer 
Strôc yn wasanaeth hyblyg wedi’i deilwra 
sydd wedi’i gynllunio i gefnogi goroeswyr 
strôc, eu teuluoedd a gofalyddion gydag 
adferiad ar ôl strôc.

http://www.cymru.nhs.uk/ 
Dewch o hyd i ddeintydd, optegydd, meddygfa 
neu fferyllfa - os nad ydych chi wedi cofrestru 
am y gwasanaethau hyn ar hyn o bryd ac 
angen gwneud, gallwch ddod o hyd iddynt yma 
(edrychwch am “Darganfod Gwasanaethau 
Lleol” ar yr ochr chwith, cofnodwch eich côd 
post a thiciwch y blwch perthnasol).
 
www.youngcarerstoolkit.co.uk 
Mae’r pecyn cymorth hwn i ofalyddion ifanc 
wedi’i anelu at weithwyr proffesiynol ar draws 
Iechyd, Addysg a Gwasanaethau Cymdeithasol, 
sy’n amlygu, ac yn cysylltu â gofalyddion ifanc 
a gofalyddion sy’n oedolion ifanc.

Parhad


