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Yn ystod y tri mis nesaf, 
rydym wedi trefnu rhai pethau 
newydd y byddwch yn eu hoffi 
a byddwn yn cynnal rhywfaint 
o hyfforddiant a fydd yn 
ddefnyddiol i chi, gobeithio. 
Yn y pen draw, rydym yn 
gobeithio cael rhaglen dreigl 
o gyrsiau hyfforddi a sesiynau 
ymarferol i chi eu mynychu, 
felly, mae angen eich syniadau 
arnom i sicrhau bod hyn mor 
llwyddiannus, defnyddiol ac 
amrywiol â phosibl.

Gweithgareddau dŵ r a rhwyf-fyrddio ym 
Mhwll Pen-y-fan

Parti Haf yng ngwesty Bryn Meadows Golf & Spa

Rydym wedi cael cymaint 
o hwyl yn ystod y chwarter 
diwethaf: Wythnos y 
Gofalyddion, y Parti Haf 
a llwyth o weithgareddau 
anhygoel, ac erbyn hyn 
mae gennym bron i 1,200 
o ofalyddion ar ein rhestr 
bostio a 400 o aelodau ar 
ein grŵ p Facebook! 
 
Gan roi’r dathliadau o’r 
neilltu, mae’r grŵ p hwn 
wedi tyfu go iawn ac 
mae’n hyfryd gweld rhannu 
cyfeillgarwch, cyngor, 
cefnogaeth a gwybodaeth – 
da iawn, bawb!

Rhifyn 11 
Hydref 2019

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



Digwyddiadau a gweithgareddau ar ddod

Wythnos y Gofalyddion 2019
Fe gawsom wythnos lawn 
IAWN o ddigwyddiadau, 
cyfleoedd dysgu a 
gweithgareddau. Rydym yn 
gobeithio am yr un math 
o bethau y flwyddyn nesaf, 
ond, os ydych chi’n meddwl 
roedd rhywbeth ar goll neu 
os oes rhywbeth y dylem ei 
gynnwys, rhowch wybod i ni.

Taith ar ‘Jac Copr’ ar hyd Afon Tawe, Wythnos 
y Gofalyddion

Stondin y tîm yn ystod y Diwrnod GwybodaethDysgu am ‘CPR’ gydag Ymddiriedolaeth GIG 
Gwasanaethau Ambiwlans Cymru, Diwrnod Gwybodaeth 
Wythnos y Gofalyddion

Yn ystod y chwarter hwn, bydd rhai hen 
ffefrynnau’n dychwelyd ac ychydig o bethau 
newydd sbon a chyffrous. Er dyma’r hyn yr 
ydym wedi’i gynllunio hyd yn hyn, bydd rhagor 
o ddigwyddiadau a gweithgareddau’n 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.

Nos Wener 11 Hydref 2019 – Noson sinema 
yn Vue, Cwmbrân. Byddwn yn y sinema, felly, 
gallwch ddod draw a dewis eich ffilm eich hun. 

Os hoffech ddod, rhowch wybod i ni a gallwn 
roi rhagor o wybodaeth i chi am amseroedd a 
ffilmiau yn agosach at y dyddiad.

Nos Fercher 16 Hydref 2019, 7:30pm 
– ‘Grease!’ yng Nghanolfan y Mileniwm, 
Caerdydd. Lle i 20 o ofalyddion.

Nos Iau 24 Hydref 2019, 6pm – Bowlio a 
byrger yn Tenpin, Nantgarw. Cydiwch yn eich 
esgidiau bowlio a dewch i chwarae gyda ni! 
Dwy gêm o fowlio a byrger.

Nos Fercher 30 Hydref 2019, 6pm – Cinio dau 
gwrs i ofalyddion yn Bistro 8.



Nos Iau 7 Tachwedd 2019 – Noson sinema 
yn Maxime Cinema, Coed Duon. Byddwn yn y 
sinema, felly, gallwch ddod draw a dewis eich 
ffilm eich hun. Os hoffech ddod, rhowch wybod 
i ni a gallwn roi rhagor o wybodaeth i chi am 
amseroedd a ffilmiau yn agosach at y dyddiad.

Dydd Iau 21 Tachwedd 2019, 10:30am tan 
2pm – Diwrnod Hawliau Gofalyddion yng 
Nghlwb Rygbi Bedwas. Ymunwch â ni ar gyfer 
ein cymysgedd blynyddol o wybodaeth, cwrdd 
â gofalyddion eraill, adloniant, bwyd a diod! 
Bydd cinio’n cael ei weini am 1pm, gydag 
adloniant yn dechrau am 12pm. 

Dydd Iau 28 Tachwedd 2019, 8:30am 
tan 6pm – Taith siopa i Farchnad Nadolig 
Abertawe. Bydd y bws yn casglu o’r safle 
bysiau gyferbyn â Sefydliad y Glowyr, Coed 
Duon, am 8:30am, yna’n mynd ymlaen i 
siopau Maes-y-cwmwr a thafarn Pontygwindy 
yng Nghaerffili. Byddwn yn gadael Abertawe 
am 4:30pm. 47 o leoedd.

Nos Iau 5 Rhagfyr 2019, 6pm – Parti Nadolig 
y Gofalyddion yng ngwesty Brynmeadows Golf  
& Spa. Cyrraedd o 6pm ymlaen, gyda chinio 
dau gwrs i’w weini am 7pm. DJ a disgo tan 
hwyr. Bydd raffl gyda gwobr gyntaf  arbennig. 
Bydd dognau bychain ar gael i blant a’r rhai â 
llai o archwaeth.

Nos Iau 12 Rhagfyr 2019 – Noson sinema yn 
Showcase, Nantgarw. Byddwn yn y sinema, 
felly, gallwch ddod draw a dewis eich ffilm 

eich hun. Os hoffech ddod, rhowch wybod i 
ni a gallwn roi rhagor o wybodaeth i chi am 
amseroedd a ffilmiau yn agosach at y dyddiad.

Prynhawn Sadwrn 14 Rhagfyr 2019, 3pm 
tan 5pm – Addurno teisennau a bwffe yn y 
Coffee Mill, Rhisga. Dewch draw ac addurno 
teisennau blasus gyda’r arbenigwyr preswyl 
yng nghaffi diweddaraf  Rhisga.

Mae nifer penodol o leoedd ar gael yn y rhan 
fwyaf  o’r gweithgareddau a digwyddiadau (os 
nad yw’n nodi fel arall), ond rydym yn ceisio 
rhannu’r rhain yn deg. I holi am unrhyw un 
neu ragor 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.

DARPARIR CLUDIANT OS YW’N NODI HYNNY.

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.

Marchnad Nadolig Abertawe

Parhad



Hyfforddiant i 
Ofalyddion
Dydd Mawrth 8 Hydref 2019, 10am tan 2:30pm 
(gan gynnwys bwffe am 1:30pm) – Cwrs chwalu 
straen i ofalyddion yn Training in Mind, 1–4 Church 
View, Ivor Street, Blaenafon NP4 9NA. Ychydig 
iawn o leoedd ar gael – hyfforddiant rhanbarthol.

Dydd Mercher 9 Hydref 2019, 10am tan 2:30pm 
(gan gynnwys bwffe am 1:30pm) – Cwrs chwalu 

straen i ofalyddion yn Training in Mind, 1–4 
Church View, Ivor Street, Blaenafon NP4 9NA. 
Ychydig iawn o leoedd ar gael – hyfforddiant 
rhanbarthol.

Dydd Llun 14 Hydref 2019, 10am tan 2pm – Deall 
pryder yn Uned 3, Lôn y Llwynogod, Oakdale 
NP12 4AB (20 o leoedd).

Dydd Mawrth 19 Tachwedd 2019, 10am tan 2pm 
– Ymwybyddiaeth o ymwybyddiaeth ofalgar yn 
Uned 3, Lôn y Llwynogod, Oakdale NP12 4AB (18 
o leoedd).

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.

Mae’r elusen, Gofalwyr Cymru, wedi gofyn a hoffech i’w chynrychiolwyr ddod i’ch grwpiau, felly, 
rydym wedi trefnu iddynt ddod i grwpiau Coed Duon a Chaerffili.

Here are the details of the groups we currently run.  This is your chance to speak to us and others 
who have experience of a caring role.  Even though each group meets for an hour and a half, please 
just feel free to drop in for as long as you want.

Bargod
Mae grŵ p gofalyddion Bargod yn cwrdd ar bedwerydd prynhawn Mercher y mis, 
2pm–3:30pm, yn Llyfrgell Bargod.      
  
Dyma’r dyddiadau nesaf:
23.10.19     27.11.19        
           

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

Dyma’r dyddiadau nesaf:
29.10.19     26.11.19 (Gofalwyr Cymru yn bresennol)
    

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

Dyma’r dyddiadau nesaf:
04.10.19     01.11.19 (Gofalwyr Cymru yn bresennol)
    

Rhisga
Mae grŵ p gofalyddion Rhisga yn cwrdd ar ail brynhawn Iau y mis, 2pm–3:30pm, yn y 
Coffee Mill, Y Stryd Fasnachol, Rhisga. 

Dyma’r dyddiadau nesaf:
10.10.19     14.11.19

Fel arfer, ni fydd unrhyw gyfarfod grŵ p ym mis Rhagfyr (oherwydd ein haduniad mawr); 
ond mae croeso i chi gwrdd hebom.       



Caffis Dementia
Dywedwyd wrthym yn ddiweddar am ddau gaffi 
dementia-gyfeillgar newydd yn y fwrdeistref sirol. 
Mae’r rhain wedi’u sefydlu ar gyfer pobl sy’n colli 
eu cof/byw â dementia, a’u gofalyddion, a phris 
mynediad yw £1 y pen. Ymhlith y gweithgareddau 
mae bingo a gemau bwrdd, a chyfle i sgwrsio, 
hel atgofion a chael paned o de neu goffi. Mae’r 
grwpiau’n cwrdd o 1:30pm tan 3:30pm.

Fe allwch fynychu Neuadd Sant Catwg, Gelligaer, 
ar drydydd prynhawn Mercher y mis (16 Hydref, 20 
Tachwedd a 18 Rhagfyr 2019). Fel arall, mae grŵ p 
arall yn cwrdd yn Eglwys y Santes Farged, Gilfach, ar 
brynhawn Iau cyntaf y mis (3 Hydref, 7 Tachwedd a 5 
Rhagfyr 2019).

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â: 
Carolyn ar 07983 677360

Cynllun Grantiau Bach i Ofalyddion
Rydym wedi gallu ychwanegu rhagor o 
arian at y cynllun, sydd wedi bod o fudd i 
dros 150 o ofalyddion (a’u teuluoedd) yng 
Nghaerffili ers iddo ddechrau yn 2017. Er 
mwyn annog rhagor o ofalyddion i wneud 
cais, hoffem dynnu sylw at un o’r nifer fawr 
o straeon llwyddiant rydym wedi cael y 
pleser o gael gwybod amdanynt hyd yn hyn.

Mae Gill yn gofalu am ei mam ac mae 
hefyd ganddi swydd brysur mewn sefydliad 
trydydd sector, felly, gall ei bywyd fod yn 
brysur ac yn heriol iawn. Fe wnaeth gais 
i’r Cynllun Grantiau Bach i Ofalyddion fel 
y gallai hi a’i mam gael ychydig ddyddiau 
i ffwrdd gyda’i gilydd, i roi seibiant 
haeddiannol iawn i’w hunain.

Dyma’r hyn roedd ganddynt i’w ddweud: 
“Hoffwn i a fy mam ddweud ‘diolch yn fawr’ 
am y grant i ofalyddion. Fe roddodd gyfle 
i mi gael seibiant o fod yn brif ofalydd fy 
mam, i fod yn ferch iddi a pheidio â phoeni 
am y tasgau niferus y mae’n rhaid i mi 
eu gwneud ar ei chyfer ac i rannu ychydig 
ddyddiau hyfryd yn Weston-super-Mare gan 
fwyta gormod.”Dyma lun hyfryd o’r ddwy ohonynt i brofi hynny!



Gofalyddion Ifanc
Yn ystod y chwarter diwethaf, mae gofalyddion ifanc 
a’u teuluoedd wedi mwynhau diwrnod ar y traeth, 
diwrnod yn Caerphilly Mountain Ranch a thaith i 
Thorpe Park.
 
Mae Gwasanaeth Gofalyddion Barnardo’s hefyd 
yn darparu cefnogaeth i unigolion ac ar ffurf 
grŵ p caeedig ar gyfer gofalyddion ifanc o bob 
rhan o fwrdeistref sirol Caerffili. Rydym yn falch 
o weithio ar y cyd â Barnardo’s i ariannu a 
threfnu gweithgareddau a digwyddiadau ar gyfer 
gofalyddion ifanc a’u teuluoedd. I gael rhagor o 
wybodaeth am yr hyn sydd ar gael, cysylltwch â 
Barnardo’s ar 01633 615859 neu 
CaerServices@barnardos.org.uk
Am ragor o wybodaeth, y wefan yw 
www.barnardos.org.uk

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 – 01495 233234 neu 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

Mae gennym lawer o ffyrdd i chi gysylltu 
â ni – cysylltwch â ni drwy e-bostio 
gofalyddion@caerffili.gov.uk neu chiliwch 
am “Caerphilly County Carers Group” a 
gofyn i ni eich ychwanegu. Rydym hefyd 
ar Twitter (@CarerCaerphilly) ac yn 
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 – Mae gennym arian ar gael 
o hyd 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/learner-driver/
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 
ar 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.careandrepair.org.uk/cy/yn-eich-ardal/
gofal-thrwsio-blaenau-gwent-chaerffili
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.



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…
Byddwn yn anfon ein cylchlythyr nesaf 
atoch drwy’r post neu drwy e-bost ym 
mis Ionawr 2020 (ie, 2020!) – gyda 
rhagor o newyddion, gweithgareddau a 
gwybodaeth ddefnyddiol ar eich cyfer. Os 
ydych chi’n adnabod rhywun a fyddai’n 
hoffi cael copi o’n cylchlythyrau, rhowch 
wybod i ni.
  
Hefyd, os nad ydych chi’n ofalydd bellach 
ac eisiau cael eich tynnu oddi ar restr 
bostio’r cylchlythyr, rhowch wybod i ni a 
gallwn dynnu’ch manylion oddi ar y rhestr.

I gloi, dyma neges hyfryd gan Transport 
for London…

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

www.ctsew.org.uk
Ymddiriedolaeth Gofalwyr De-ddwyrain Cymru 
– Llawer o wybodaeth a chyngor ar lefel leol i 
ofalyddion.

www.dewis.cymru
Dewis Cymru yw’r man ar gyfer gwybodaeth am 
les yng Nghymru. Mae ganddynt wybodaeth sy’n 
gallu’ch helpu i feddwl am yr hyn sy’n bwysig i 
chi, yn ogystal â gwybodaeth am sefydliadau a 
gwasanaethau lleol sy’n gallu helpu!

www.dewiscil.org.uk/eirolaeth
Mae Dewis yn darparu gwasanaeth eiriolaeth 
ar gyfer pobl 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 bod dulliau cyfathrebu 

Parhad a chydlynu ymhlith gofalyddion mor rhwydd ag 
anfon 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 ar ôl Strôc yn wasanaeth 
hyblyg wedi’i deilwra ac wedi’i gynllunio i gefnogi 
goroeswyr strôc, eu teuluoedd a’u gofalyddion o 
ran adfer ar ôl strôc.

www.cymru.nhs.uk
Dewch o hyd i ddeintydd, optegydd, meddygfa 
neu fferyllfa – os nad ydych wedi cofrestru gyda’r 
gwasanaethau hyn ar hyn o bryd, a bod angen 
arnoch wneud hynny, gallwch ddod o hyd iddynt 
yma (edrychwch am “Darganfod Gwasanaethau 
Lleol” ar yr ochr chwith, rhowch eich cod post a 
thiciwch y blwch perthnasol).

Byddai’n braf cynnwys rhai ryseitiau neu 
hanesion gofalyddion y tro nesaf – os ydych chi’n 
fodlon rhannu, anfonwch nhw i gofalyddion@
caerffili.gov.uk, a chofiwch gynnwys llun hefyd. 
Os cyhoeddir eich erthygl, byddwch yn ennill 
tocyn rhodd o’ch dewis gwerth £50!


