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RHAGAIR
Fel Hyrwyddwyr Gofalwyr ar gyfer y Sir, mae’n bleser gennym ysgrifennu’r rhagair hwn i
nodi cyhoeddi Strategaeth Gofalwyr Sir Benfro 2015 - 2020, a ddatblygwyd mewn
partneriaeth â gofalwyr, yr Awdurdod Lleol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a
rhanddeiliaid eraill.
Yn ôl y cyfrifiad diweddaraf, mae mwy na 15,000 o bobl o bob oed yn Sir Benfro yn
darparu gofal a chefnogaeth yn ddi-dâl i berthnasau, ffrindiau a chymdogion sydd ag
anableddau, yn eiddil neu’n agored i niwed mewn unrhyw ffordd arall.
Yn ystod ein hoes, bydd y mwyafrif ohonom naill ai’n ofalwr neu adnabod rhywun sy’n
ofalwr.
D’yw bod yn ofalwr ddim bob amser yn rhywbeth y dymunwch ei wneud - gall ddigwydd i
chi’n sydyn neu’n fwy araf dros gyfnod o amser. Gall ddod â chryn foddhad i chi ond hefyd
gall fod yn rhwystredig, anodd ac unig.
Gall bod yn ofalwr effeithio ar eich perthynas ag eraill, iechyd, cyfleoedd am addysg a
chyflogaeth.
Ar ôl cyhoeddi Strategaeth Gofalwyr Cymru 2013, mae gofalwyr yn fwy nag erioed o’r
blaen yn cael eu gosod yn rhengoedd blaen y gymuned leol.
Yn Sir Benfro, rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod gofalwyr yn cael eu cefnogi a bod eu rôl
yn cael ei chydnabod a’i gwerthfawrogi gan y gwasanaethau a ddarperir ar eu cyfer a chan
y rhai maen nhw’n gofalu amdanynt.
Mae’r strategaeth hon yn amlygu ein hymrwymiad i ofalwyr gan roi cyfarwyddyd ar gyfer
datblygu cefnogaeth a gwasanaethau lleol i ofalwyr yn ystod y pum mlynedd nesaf.
Rydym yn hyderus y byddwn, trwy’r strategaeth hon ynghyd â Strategaeth Gwybodaeth ac
Ymgynghori Hywel Dda a chefnogaeth y Fframwaith Cyfathrebu ac Ymgysylltu, yn dod â
gwelliannau parhaus i ansawdd bywyd, iechyd a lles gofalwyr sy’n byw a gofalu yn Sir
Benfro.

Cynghorydd Mike James
Hyrwyddwr Gofalwyr
Cyngor Sir Penfro

Bernadine Rees OBE
Cadeirydd
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

3

Cyflwyniad
Mae Strategaeth Gofalwyr Sir Benfro (y Strategaeth) yn egluro sut bydd y sectorau
cyhoeddus, preifat a gwirfoddol ynghyd â gofalwyr yn gweithio gyda’i gilydd i wella
ansawdd bywyd i ofalwyr yn Sir Benfro.
Mae’n amlinellu nifer o nodau ac amcanion allweddol sy’n gysylltiedig â’r Strategaeth ar
gyfer Gofalwyr Cymru 2013 a fydd yn sicrhau’r canlyniadau a ddisgrifir.
Strategaeth ar y cyd yw Strategaeth Gofalwyr Sir Benfro ac mae’n amlinellu gweledigaeth
pum mlynedd i hybu iechyd a lles gofalwyr. Mae wedi’i gwreiddio’n ddwfn mewn sylfaen
gref o weithio gyda phartneriaid yn y sir.
Disgwylir i’r blaenoriaethau a nodir yn y strategaeth hon ysgogi trafodaethau pellach â’r
gofalwyr am yr hyn sy’n bwysig iddyn nhw. Bydd y Strategaeth yn cael ei hadolygu’n
flynyddol i adlewyrchu’r ymgysylltu parhaus â gofalwyr a rhanddeiliaid eraill a bydd
adroddiadau diweddaru blynyddol yn cael eu cyhoeddi.
Bydd yr Awdurdod Lleol a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn adolygu cynnwys y
strategaeth i sicrhau ei bod yn mynd i’r afael â newidiadau mewn deddfwriaeth
genedlaethol a hefyd y newid mewn blaenoriaethau sy’n effeithio ar anghenion gofalwyr.
Er enghraifft, rhaid i’r Strategaeth gynnwys gofynion y Ddeddf Gwasanaethau
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) sydd ar fin ymddangos a Bil Llesiant Cenedlaethau’r
Dyfodol yn ogystal.
Pwy sy’n Ofalwr?
AA C “Gall gofalwr fod yn unrhyw un, o unrhyw oedran sy’n darparu gofal a chymorth yn ddidâl i berthynas, ffrind neu gymydog sydd ag anabledd, salwch corfforol neu feddyliol,
neu sydd wedi’i effeithio gan gamddefnydd o sylweddau. Gofalwyr di-dâl yw’r
darparwyr gofal unigol mwyaf niferus i bobl sydd angen cymorth yn ein cymunedau, ac
maen nhw’n arbed miliynau o bunnoedd y flwyddyn i’r GIG a’r Gwasanaethau
Cymdeithasol”
Llywodraeth Cymru 2013

Mae’r term ‘gofalwr’ yn cynnwys pobl a allai fod yn berthynas neu ddim yn berthynas, ac
sy’n byw neu ddim yn byw gyda’r sawl maen nhw’n gofalu amdano. Nid yw’n cynnwys
gwirfoddolwyr sy’n darparu gofal fel rhan o’u gwaith i fudiad gwirfoddol, nac unrhyw un
sy’n cael ei dalu i ddarparu gofal.
Gall gofalwyr fod yn unigolion nad ydynt efallai’n gweld eu hunain fel gofalwyr, ond yn
hytrach fel rhiant, plentyn, gŵr neu wraig, partner, ffrind neu gymydog. Mae amgylchiadau
gofalwyr yn amrywio’n fawr a rhaid ystyried gofalwyr fel unigolion yn eu hawl eu hunain a
pharchu ei dewisiadau a’u ffordd o fyw.
Mae’n bwysig nodi bod llawer o blant a phobl ifanc dan 25 oed yn darparu gofal,
cefnogaeth a chymorth i aelod o’r teulu sydd ag anghenion gofal. Mae mwyafrif y gofalwyr
ifanc hyn yn gofalu am riant ond gall y sawl sydd ag anghenion gofal fod yn frawd neu
chwaer, mam-gu neu dad-cu neu unrhyw aelod arall o’r teulu. Mae’r Strategaeth hon yn
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cyfeirio at ofalwyr ifanc fel gofalwyr ifanc dan 18 oed, a gofalwyr sy’n oedolion ifanc rhwng
18 - 25 oed.
Rhoddwyd Cydsyniad Brenhinol i Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru)
ar 1 Mai 2014 a daw i rym ym mis Ebrill 2016, pan fydd y ddeddfwriaeth gyfredol yn cael ei
diddymu (gweler Atodiad A). Yr adeg honno, bydd y diffiniad newydd o ofalwr, fel y
manylir yn y Ddeddf, yn newid i fod “yn unigolyn sy’n darparu neu’n bwriadu darparu gofal i
oedolyn neu blentyn ag anableddau (ond gan eithrio gofalwyr cyflogedig ayyb)” ond bydd
yn dileu’r gofyniad bod rhaid i ofalwyr ddarparu “mesur sylweddol o ofal yn rheolaidd”.
Cyd-destun Cenedlaethol
Yn 2002 cyflwynodd Llywodraeth Cymru Strategaeth Gofalwyr Cenedlaethol i lywio’r ffordd
y byddai Adrannau Gwasanaethau Cymdeithasol yr Awdurdodau Lleol a’u partneriaid yn
cefnogi gofalwyr di-dâl. Yn 2007 a 2012 adolygodd Llywodraeth Cymru y Strategaeth
Genedlaethol gan sicrhau bod datblygu polisïau newydd, arferion neu ymchwil yn cael eu
hymgorffori mewn ‘Strategaeth wedi ei Hadnewyddu’. Rhoddwyd cyfrifoldeb ar bob
awdurdod lleol yng Nghymru i ddatblygu Strategaethau Gofalwyr lleol gan amlinellu sut
fyddent yn adlewyrchu’r Strategaeth Genedlaethol a’i gweithredu.
Yn 2010 cyflwynwyd Deddf newydd gan Lywodraeth Cymru, Mesur Strategaethau
Gwybodaeth ac Ymgynghori ar gyfer Gofalwyr (y Mesur). Bu’r Byrddau Iechyd, fel y prif
asiantaethau a’u partneriaid o awdurdodau lleol yn cydweithio i gyhoeddi strategaeth
pedair blynedd (Ebrill 2012 i Fawrth 2016) i ddatgan sut y byddent yn:




hysbysu Gofalwyr trwy amrywiaeth o wybodaeth arbenigol a chyffredinol
ymgysylltu ac ymgynghori â gofalwyr wrth ddatblygu cynlluniau gofal i gleifion
ymgysylltu â gofalwyr pan fydd gwasanaethau’n cael eu cynllunio neu eu comisiynu

Nod y ddwy Strategaeth y cyfeiriwyd atynt yw sicrhau bod rhanddeiliaid yn cydweithio i
ddarparu cymorth a chyngor i ofalwyr o bob oed i wella eu hiechyd a’u lles hwy eu
hunain, ac iechyd a lles y bobl y maen nhw’n gofalu amdanynt.
Nodau Strategaeth Gofalwyr Sir Benfro
Dan arweiniad Cyngor Sir Penfro ond mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel
Dda, mae’r Strategaeth hon yn amlinellu’r llwybr strategol ar gyfer cefnogaeth a chyngor i
holl ofalwyr Sir Benfro gan gynnwys gofalwyr ifanc a gofalwyr sy’n oedolion ifanc. Mae
hyn yn cyd-fynd â’r strategaethau cenedlaethol a gyflwynwyd gan Lywodraeth Cymru ac
yn cyplysu â’r nod a’r weledigaeth gyffredinol ar gyfer Sir Benfro fel y disgrifir yn fanwl yn y
Cynllun Integredig Sengl:
“Bod pobl yn Sir Benfro yn iachach”
Bydd hyn yn sicrhau bod yna gyswllt uniongyrchol â blaenoriaethau strategol Sir Benfro a
bod gwelliannau i wasanaethau yn cael eu gwneud a’u cyflwyno.
Bydd Strategaeth Gofalwyr Sir Benfro yn mynd i’r afael â’r pum maes blaenoriaeth
allweddol a ddisgrifir yn y Strategaeth ar gyfer Gofalwyr Cymru.
Y pum maes blaenoriaeth allweddol yw:
1. Iechyd a gofal cymdeithasol
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2.
3.
4.
5.

Adnabod, gwybodaeth ac ymgynghori
Gofalwyr ifanc a gofalwyr sy’n oedolion ifanc
Cefnogaeth a bywyd y tu allan i’r rôl gofalu
Gofalwyr a chyflogaeth

Wrth ysgrifennu’r strategaeth hon a datblygu’r cynllun cyflawni, rydym hefyd wedi gwrando
ar yr hyn a ddywed gofalwyr sy’n bwysig iddyn nhw. Ar ddiwedd y ddogfen hon ceir copi
o’r cynllun cyflawni sy’n rhoi manylion y gweithgarwch a’r canlyniadau sy’n gysylltiedig â
phob un o’r blaenoriaethau.
Wrth sicrhau’r blaenoriaethau hyn i ofalwyr, bydd y partneriaid yn gwneud yn siŵr:


bod ystyriaeth ddyledus wedi’i rhoi hefyd i anghenion gofalwyr sydd â nodweddion
gwarchodedig dan y Ddeddf Cydraddoldeb



bod gofalwyr ifanc yn cael eu galluogi i fwynhau eu hawliau o dan Gonfensiwn y
Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP), ac y bydd pob asiantaeth sy’n
eu cefnogi yn rhoi sylw dyledus i’r hawliau hyn dan y Confensiwn.



y byddwn, trwy addunedu ein hymrwymiad i Ddatganiad Dulyn, yn gweithio tuag at
fabwysiadu egwyddorion Sefydliad Iechyd y Byd i wneud ein cymunedau yn
gyfeillgar i bobl hŷn, yn ogystal â rhaglen Llywodraeth Cymru, Heneiddio’n Dda yng
Nghymru, sy’n anelu at wella lles pobl dros 50 oed.

Canlyniadau i Ofalwyr
Mae’r Strategaeth ar gyfer Gofalwyr yng Nghymru 2013 yn nodi canlyniadau eglur y mae
Llywodraeth Cymru yn dymuno’u sicrhau ar gyfer gofalwyr. Rydym wedi defnyddio’r
arweiniad i ddatblygu’r Strategaeth hon ac adlewyrchir y canlyniadau allweddol yn y
cynllun cyflawni cysylltiedig.
Mae’r canlyniadau allweddol fel a ganlyn:
 Gofalwyr yn cael eu hadnabod yn briodol, ac yn derbyn yr wybodaeth gywir ar yr adeg
iawn ac mewn fformatau priodol
 Gofalwyr yn cael clust i wrando arnynt, eu trin â pharch ac yn cael cydnabyddiaeth
briodol
 Sicrhau na fydd gofalwyr dan anfantais ac na wahaniaethir yn eu herbyn am eu bod
wedi ymgymryd â rôl gofalu
 Gofalwyr yn cael eu cynnwys yn ddi-gwestiwn ym mhob penderfyniad sy’n effeithio
arnynt a’r bobl maen nhw’n gofalu amdanynt, gan gynnwys penderfyniadau am lefel y
gofal maen nhw’n fodlon ac yn abl i’w roi.
 Ymgynghori â gofalwyr a rhoi rhan iddynt mewn cynllunio strategol, darparu a
gwerthuso iechyd, gofal cymdeithasol a gwasanaethau perthnasol eraill.
 Anghenion gofalwyr yn cael eu hasesu a’u diwallu’n briodol
 Gofalwyr yn derbyn cymorth ymarferol ac emosiynol, cefnogaeth a hyfforddiant
amserol a phriodol
 Gofalwyr yn cael eu cynorthwyo i gynnal eu hiechyd a’u lles eu hunain
 Gofalwyr yn gallu byw bywyd mor normal â phosibl, yn cael eu galluogi i gael bywyd y
tu allan i’r rôl gofalu, ac yn cael cefnogaeth pan fo’r rôl gofalu yn dod i ben
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 Gofalwyr yn gallu cael mynediad at gyflogaeth, addysg a hyfforddiant a chyfleoedd
hamdden.
Adnoddau
Yn 2002, cyflwynwyd y Strategaeth Gofalwyr Cenedlaethol gan Lywodraeth Cymru i roi
cyfarwyddyd i Awdurdodau Lleol a’u partneriaid ar sut i gefnogi gofalwyr di-dâl.
Cefnogwyd y strategaeth yn wreiddiol gan ffrwd gyllido flynyddol Cymru gyfan o 5.9 miliwn
o bunnoedd wedi’i rhannu rhwng 22 awdurdod lleol, ac er nad yw’r grant penodol hwn yn
bodoli bellach, mae Cyngor Sir Penfro wedi cadw at ei ymrwymiad i gefnogi gofalwyr trwy
ddarparu gwybodaeth, cyngor a seibiant. Mae mwy na £400k o gyllid yn cael ei wario bob
blwyddyn ar ddarparu nifer o wasanaethau uniongyrchol i ofalwyr yn Sir Benfro (gweler
atodiad B), yn ogystal â’r gefnogaeth anuniongyrchol ychwanegol a roddir i lawer o ofalwyr
trwy’r gwasanaethau a dderbynnir gan y sawl maen nhw’n gofalu amdanynt e.e. gwyliau
seibiant.
Yn 2012-13 trefnodd Llywodraeth Cymru bod rhagor o arian ar gael tan 2016 i gefnogi
gofynion Mesur Strategaethau Gwybodaeth ac Ymgynghori ar gyfer Gofalwyr (y Mesur).
Bu’r dyraniad hwn o £131k y flwyddyn ar draws ardal Hywel Dda yn fodd i symud ymlaen
gydag elfennau allweddol y strategaeth. Er bod yr arian hwn yn cael ei wario ar draws
Ceredigion, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro, mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn rhoi
cyllid pellach o fwy na £200k y flwyddyn i gefnogi gofalwyr trwy’r sector gwirfoddol yn Sir
Benfro.
Mae’r Strategaeth hon yn gynsail i ymrwymiad Cyngor Sir Penfro a Bwrdd Iechyd Prifysgol
Hywel Dda i gydweithio â rhanddeiliaid i weithredu’r cynllun cyflawni. Fodd bynnag, mae’n
bwysig cydnabod y pwysau fydd ar y gyllideb y bydd rhaid eu hwynebu yn ystod oes y
Strategaeth. Bydd angen meddwl yn arloesol ac o bosibl gwneud penderfyniadau heriol
wrth i ni geisio gwneud y defnydd gorau o’r adnoddau sydd ar gael ac aildrefnu rhai o’r
gwasanaethau er mwyn parhau i gefnogi gofalwyr yn y dyfodol.
Monitro a Gwerthuso
Mae’n bwysig gallu mesur yn glir pa gynnydd a wneir yn erbyn amcanion y cynllun cyflawni
a pha wahaniaeth y mae’r Strategaeth yn ei wneud.
Caiff y Strategaeth a’r cynllun cyflawni eu monitro ar lefel gwasanaeth a hefyd ar lefel
strategol trwy’r Bartneriaeth Comisiynu ar gyfer Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Llesiant.
Bydd mesurau perfformiad cenedlaethol ac eraill a sefydlir yn benodol i fesur cynnydd yn
erbyn y cynllun cyflawni yn cael eu cynnwys wrth i ni werthuso’r cynnydd.
Rhoddir diweddariadau bob chwarter i olrhain cynnydd mewn camau gweithredu ac i
ganfod rhwystrau, problemau a chyfleoedd am ddatblygiad pellach. Bydd y cynllun
cyflawni a ddatblygir yn cael ei adolygu a’i ddiweddaru hefyd fel bo’n briodol.
Bydd gofalwyr yn Sir Benfro yn cael y cyfle i roi eu hymateb yn rheolaidd ar y cynnydd a’r
cyflawniadau a wneir, trwy fforymau gofalwyr, digwyddiadau i ofalwyr, taflenni newyddion
ac arolwg blynyddol.
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Mae’n bwysig bod mesurau a dangosyddion realistig ac ystyrlon yn cael eu pennu a’u
cytuno i benderfynu a yw’r camau gweithredu a gymerir yn arwain at y canlyniadau a
ddymunir ar gyfer gofalwyr. Bydd y canlyniadau yn ein helpu ni i ddeall beth y mae’r
strategaeth wedi’i gyflawni, a’r effaith mae’r ymyriadau wedi’u cael ar y sawl sy’n derbyn y
gwasanaethau.
Demograffeg Gofalwyr
Cymru
Yng Nghyfrifiad Gwladol 2011 gwelwn fod 12.1% o’r holl bobl sy’n byw yng Nghymru yn
darparu lefel o ofal di-dâl. Mae’r canran hwnnw yn cyfateb i 370,230 o bobl, sydd tua
30,000 yn fwy o bobl nag oedd yn darparu gofal yn 2001. Wrth i ni barhau i fyw’n hirach,
mae nifer y gofalwyr yn debygol o gynyddu eto. Felly, mae’n hollbwysig bod gofalwyr didâl yn cael eu cydnabod a bod hwy eu hunain yn cael y gefnogaeth i’w galluogi i barhau
yn eu rôl gofalu.
Nifer cyfartalog y Gofalwyr yng Nghymru yw 12.1%.
Dengys y tabl canlynol ganran y gofalwyr fesul Awdurdod Lleol yng Nghymru

Ffigur 1

Sir Benfro
Yn Sir Benfro, mae’r nifer cyfartalog o bobl sy’n darparu gofal ychydig yn uwch na’r
cyfartaledd gwladol ar 12.4%, ond gallwn weld o “ffigur 9” bod y niferoedd yn amrywio o
ward i ward. Fel yn 2011, yn ôl data’r cyfrifiad, roedd 15,147 o ofalwyr yn byw yn Sir
Benfro. Mae hyn yn gynnydd o 1635 gofalwr ers y cyfrifiad blaenorol yn 2001.
Yn ffigur 2 isod, rydym wedi dadansoddi’r wybodaeth hon ymhellach i ddangos y rhaniad
rhwng y gofalwyr sy’n ddynion a’r gofalwyr sy’n fenywod yn ogystal â grwpiau oedran y
rhai sy’n darparu gofal.
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Proffil oedran gofalwyr yn Sir Benfro yn ôl ystod oedran a rhyw

Ffigur 2



Yr ystod oedran sydd â’r nifer uchaf o ofalwyr yw’r grŵp oedran 50-64 sy’n cyfrif am
37% o holl ofalwyr y sir. Mae’r nifer hwn wedi cynyddu 12% ers cyfrifiad 2001.



Mae’n drawiadol bod mwy na10,000 o ofalwyr yn Sir Benfro mewn oedran gweithio.



Mae nifer sylweddol o ofalwyr yn 65 oed a throsodd ac yn cyfateb i 26% o ofalwyr
Sir Benfro. Mae’n bwysig nodi bod y ffigur hwn wedi cynyddu’n syfrdanol ers 2001
a bod 48% yn fwy o ofalwyr yn yr ystod oedran hwn erbyn hyn.



Ym mhob ystod oedran mae llawer mwy o fenywod yn ofalwyr nag sydd o ddynion,
yn enwedig yn y grwpiau oedran 25-49 a 50-64.

Gallwn edrych ymhellach ar faint o oriau o ofal a ddarperir bob wythnos, a chymharu’r data
hwn â’r oriau o ofal a ddarparwyd 10 mlynedd yn ôl yn 2001.
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Ffigur 3

Ffigur 4

Yn y diagram gallwn weld pan edrychwn ar ganrannau’r gofalwyr sy’n darparu gofal a’u
horiau gofalu, er y cynnydd yn nifer gwirioneddol y gofalwyr, nad oes unrhyw newid
arwyddocaol.

Oriau gofalu yr
wythnos
1-19 awr

2001
(cyfanswm gofalwyr –
13560)
62%

2011
(cyfanswm gofalwyr –
15147)
59%

20-49 awr

12%

14%

50+ awr

25.6

26.7%

Ffigur 5

Mae’r tabl isod yn dangos y rhaniad rhwng y dynion a’r menywod sy’n ofalwyr. Yn
gyffredinol, mae canran y rhaniad rhwng y gofalwyr gwryw a benyw yn aros yr un fath ar
41.5 % a 58.5%, yn y drefn honno.

Oriau gofalu yr wythnos Dynion
(2001)
1-19 awr
27.3%
20-49 awr
4.6%
50+ awr
9.6%
Cyfanswm
41.5%

Dynion
(2011)
25.3%
5.5%
10.6%
41.4%

Ffigur 6
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Menywod
(2001)
34.8%
7.6%
16.1%
58.5%

Menywod
(2011)
33.9%
8.5%
16.1%
58.5%

Grwpiau Duon a Lleiafrifoedd Ethnig (BME)
Mae poblogaeth BME Sir Benfro, sef 2318 yn 2% o gyfanswm ein poblogaeth ac yn
sylweddol is na chyfartaledd Cymru, sef 4.4%. Mae’r siart isod yn dangos cyfanswm y
boblogaeth BME a nifer y bobl sy’n darparu gofal. Mae’r cyfraddau sy’n darparu gofal
ymhlith y boblogaeth BME yn llawer is na’r boblogaeth yn ei chyfanrwydd. Yn gyffredinol,
6.5% o bobl yn y grŵp hwn sy’n cyflawni rôl gofalu o gymharu â’r cyfartaledd o 12.4% ar
draws y Sir.
Gofalwyr Duon a Lleiafrifoedd Ethnig

Oriau Gofalu a ddarperir yr wythnos

Ffigur 7

Ffigur 8

Prif ffynhonnell yr wybodaeth ystadegol ddiweddaraf am ofalwyr yw cyfrifiad 2011.
Gallwch ddod o hyd i ddadansoddiad llawn o ddata’r Cyfrifiad ar wefan y Swyddfa
Ystadegau Gwladol:
http://www.ons.gov.uk/ons/rel/census/2011-census-analysis/provision-of-unpaid-care-inengland-and-wales--2011/art-provision-of-unpaid-care.html

Cydnabyddir y gallai nifer gwirioneddol y gofalwyr yn Sir Benfro fod yn uwch mewn
gwirionedd. Gwyddom o gyfrifiad 2011 fod 15,147 o bobl yn Sir Benfro yn rhoi gofal yn
ddi-dâl, ond dim ond 1,057 sy’n wybyddus i’r Gwasanaethau Cymdeithasol a thua 1200
sydd wedi cofrestru â’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr. Mae hyn yn awgrymu bod tua
14,000 o ofalwyr cudd yn byw yn ein cymunedau, heb unrhyw gymorth nac ymyriad. Y
gobaith yw y bydd mwy o bobl ymhen amser yn disgrifio’u hunain fel gofalwyr ac yn dod
ymlaen i dderbyn y gefnogaeth sydd eu hangen arnynt fel y nodwyd yn eu hasesiad o
anghenion gofalwyr.

11

Mae’r map isod yn dangos y nifer o ofalwyr ym mhob ward etholiadol, yn ôl cyfrifiad 2011.
Y wardiau sydd â’r lefel uchaf o ofalwyr yw Llanrhath (Amroth), Llandyfái (Lamphey) a
Thyddewi (St David’s) lle mae 15% o’r boblogaeth yn darparu gofal.

Ffigur 9
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Cyflawni’r meysydd blaenoriaeth
1. Iechyd a Gofal Cymdeithasol
“Cydnabuwyd ers amser bod gwella iechyd a lles yn rhywbeth na all unrhyw sefydliad
wneud ar ei ben ei hun. Gall sefydliadau sy’n gweithio mewn partneriaeth gael gwell
canlyniadau na phan fyddan nhw’n gweithio ar wahân. Dyna pam fod Cyngor Sir
Penfro a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi cydweithio â phartneriaid yn y sector
gwirfoddol, Iechyd Cyhoeddus Cymru a’r gymuned ehangach i ganolbwyntio ar y maes
canlyniadau hwn. Mae gennym gyfrifoldeb i gydweithio er mwyn mynd i’r afael â
gwahanol hanfodion iechyd da a sicrhau bod pawb mor iach ag y gallant fod.”
Cynllun Integredig Sengl Sir Benfro 2013-2016
Er bod gofalu yn gallu dwyn boddhad, gall hefyd osod pwysau ar les corfforol ac emosiynol
gofalwyr.
Byddwn yn cynorthwyo gofalwyr i feddwl am eu hiechyd eu hunain gan ddarparu cyfleoedd
priodol yn eu cymunedau eu hunain i’w galluogi i gymryd rhan mewn gweithgareddau a
fydd yn cynnal neu’n gwella eu hiechyd a’u lles, ac i wneud dewisiadau iach o ran eu
ffordd o fyw.
Byddwn yn gwneud hyn trwy:
 Barhau i weithio gyda Meddygon Teulu, Fferyllfeydd Cymunedol, Ysbytai ac Iechyd
Cyhoeddus trwy’r cynllun Buddsoddwyr mewn Gofalwyr i hybu iechyd a lles
gofalwyr ac annog darparu cynhaliaeth holistaidd i ofalwyr, e.e. cwnsela,
archwiliadau iechyd a phigiadau ffliw.


Parhau i sicrhau bod asesiadau i ofalwyr yn flaenoriaeth gan ystyried Deddf y
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) a beth mae hyn yn ei olygu i
ofalwyr.



Parhau i gefnogi hyfforddiant presennol ac ar yr un pryd datblygu hyfforddiant
ymhellach i godi ymwybyddiaeth o ofalwyr a’u hanghenion ymhlith yr holl
randdeiliaid.



Yn seiliedig ar asesiad o anghenion gofalwyr, byddwn yn adolygu’r gwasanaethau
cefnogi a ddarperir ac yn gweithio gyda gofalwyr ac eraill i wella’r hyn a gynigiwn i
ofalwyr a sicrhau bod gwasanaethau’r dyfodol wedi’u cynllunio i gydredeg ag
anghenion gofalwyr.



Parhau i hyrwyddo digwyddiadau a darparu gwybodaeth sy’n rhoi cyfle i ofalwyr
gymryd rhan mewn gweithgareddau sy’n hybu ac yn effeithio’n gadarnhaol ar eu
hiechyd a’u lles.



Helpu gofalwyr i fod yn hapus ac iach trwy ddatblygu cysylltiadau cryfach â
Gwasanaethau Hamdden er mwyn hybu lles a ffordd o fyw iach i ofalwyr.
“Rwy'n meddwl ei bod yn
wirioneddol bwysig annog
meddygfeydd i fod yn fwy
rhagweithiol wrth alw gofalwyr
am archwiliad iechyd llawn”
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“Bydd adnabod Gofalwyr yn gynnar yn
allweddol i ddarparu pecyn cefnogaeth
wedi’i gynllunio’n addas i anghenion y
Gofalwr ac a fydd yn atal sefyllfa o
argyfwng rhag datblygu”

2. Gwybodaeth, Adnabod ac Ymgynghori
“Gosododd Mesur Strategaethau ar gyfer Gofalwyr (Cymru) 2010 gyfrifoldeb ar Fyrddau Iechyd
Lleol ac Awdurdodau Lleol yng Nghymru i weithio gyda’i gilydd i baratoi, cyhoeddi a gweithredu
Strategaeth Gwybodaeth ac Ymgynghori ar gyfer Gofalwyr, gan amlinellu sut fyddai’r cyrff hyn
yn cydweithio i ddarparu gwybodaeth i Ofalwyr ac ymroi i’w cynnwys yn y trefniadau a wneir ar
gyfer y rhai maen nhw’n gofalu amdnaynt.
Mesur Strategaeth Gwybodaeth ac Ymgynghori ar gyfer Gofalwyr Rhanbarth Hywel Dda
Cafwyd ymdrechion sylweddol i godi proffil gofalwyr di-dâl mewn ymateb i ddyheadau
Mesur Strategaethau ar gyfer Gofalwyr (Cymru) (2010). Cafodd hyn ei gyflawni, yn
rhannol o leiaf, wrth fabwysiadu’r dull partneriaeth drwyddo draw. Er bydd y Mesur yn cael
ei ddisodli ym mhen hir a hwyr gan y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant
(Cymru), bydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Cyngor Sir Penfro a’n partneriaid
trydydd sector yn dal i gydweithio i sefydlu ymhellach yr arferion da yng nghyswllt
adnabod, gwybodaeth ac ymgynghori. Mae darparu gwybodaeth a chyngor o ansawdd da
i ofalwyr yn flaenoriaeth, ac fe fydd yn parhau’n flaenoriaeth, i’r holl randdeiliaid sy’n
ymwneud â’r Strategaeth.
Byddwn yn gwneud hyn trwy:


Gomisiynu pwynt cyswllt sengl – Canolfan Gyswllt i Ofalwyr lle gall gofalwyr gael gafael
ar amrediad o wybodaeth, cyngor yn ymwneud â gofal a chefnogaeth, ynghyd â
chymorth i fynd i’r Ganolfan.



Datblygu ymhellach y rhwydwaith o asiantaethau a darparwyr er mwyn cyrraedd
gofalwyr nad ydym mewn cysylltiad â hwy ar hyn o bryd, a thrwy hynny, galluogi
gofalwyr i ddatgan bod eu statws fel gofalwr wedi’i gydnabod a’u bod wedi cael cynnig
gwybodaeth, cymorth a chefnogaeth briodol, yn ôl yr angen.



Datblygu mwy o gyfleoedd am hyfforddiant i holl weithwyr proffesiynol ym maes Iechyd
a Gofal Cymdeithasol a rhanddeiliaid allweddol eraill er mwyn codi ymwybyddiaeth o
hawliau a chyfrifoldebau gofalwyr, ynghyd â’r gallu i adnabod a chefnogi gofalwyr.



Parhau i ddarparu ffynhonnell ganolog o wybodaeth amserol, berthnasol sy’n cael ei
diweddaru gan sicrhau ein bod yn defnyddio amrywiaeth o gyfryngau lleol a mathau
eraill, e.e. gwefannau’r Awdurdod Lleol/Bwrdd Iechyd/gwefannau gofalwyr, taflenni
newyddion y sector gwirfoddol, papurau newydd lleol, y radio a chyfryngau
cymdeithasol i ddanfon negeseuon penodol (yn ddwyieithog, ac mewn unrhyw iaith neu
fformat arall, yn ôl yr angen).



Canfod cyfleoedd i ofalwyr gymryd rhan yn y gyfundrefn, (gan gynnwys sefydliadau
iechyd a gofal cymdeithasol fel ei gilydd), trwy, er enghraifft, Llais y Gymuned,
aelodaeth ar fforymau, pwyllgorau, grwpiau gweithio ac ati er mwyn sicrhau bod
gofalwyr yn cael y cyfle i ‘ddweud eu dweud’ a thynnu sylw at y materion sy’n bwysig
iddyn nhw.
“Mynediad mwy hwylus
at gymorth pan fo’i
angen”
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“Mae ffeindio help pan fyddwch
yn dod yn ofalwr yn ddirybudd
yn wirioneddol anodd. Doedd
gen i ddim syniad ble i droi am
help ymarferol”

3. Gofalwyr Ifanc a Gofalwyr sy’n Oedolion Ifanc
Gofalwyr ifanc yw plant a phobl ifanc sy’n aml yn ysgwyddo cyfrifoldebau gofalu
ymarferol ac/neu emosiynol a fyddai fel arfer yn ddisgwyliedig gan oedolion. Gall y
tasgau a gyflawnir amrywio yn ôl natur yr afiechyd neu’r anabledd, lefel ac amlder yr
angen am ofal a strwythur y teulu cyfan.
Ymddiriedolaeth Gofalwyr
Mae’r Strategaeth hefyd yn anelu at godi ymwybyddiaeth o ofalwyr ifanc a gofalwyr sy’n
oedolion ifanc yn Sir Benfro ac i gydnabod a gwerthfawrogi eu cyfraniad pwysig. Fodd
bynnag, mae angen i ninnau hefyd sicrhau eu bod yn cael eu cydnabod fel plant a phobl
ifanc ac fel y cyfryw, eu bod yn cael cymorth i gyrraedd eu potensial trwy gael yr un
mynediad â’u cyfoedion at addysg a dewisiadau gyrfa, gweithgareddau hamdden a
chymunedol, cyngor, cefnogaeth a gwybodaeth. Rydym eisiau gwneud yn siŵr, lle
rhoddir cefnogaeth, ei bod yn cael ei thargedu’n benodol at anghenion unigol y gofalwyr
ifanc gan roi ystyriaeth i’w hoedran, cyfrifoldebau a’r effaith y mae gofalu yn cael arnynt.
Byddwn yn gwneud hyn trwy:


Sicrhau bod prosesau’n cael eu sefydlu i annog a galluogi adnabyddiaeth gynnar o
ofalwyr ifanc a gofalwyr sy’n oedolion ifanc, gan gynnwys hunan-adnabyddiaeth e.e.
trwy ddatblygu’r rhaglen Buddsoddwyr mewn Gofalwyr fel bod mwy o fentrau pwrpasol
yn cael eu cynnal i helpu i nodi a hybu cefnogaeth i ofalwyr ifanc mewn ysgolion,
colegau, prosiectau ieuenctid ac ati.



Sicrhau bod ymatebion cynharach, mwy integredig ac effeithiol ar gael i ofalwyr ifanc,
gofalwyr sy’n oedolion ifanc a’u teuluoedd gan ymdrin â’r teulu’n gyfan, ac yn y cyfnod
o symud ymlaen i fyd oedolion.



Sicrhau nad yw unrhyw becyn gofal neu gefnogaeth i riant neu frawd/chwaer yn
dibynnu ar osod gofal gormodol neu ofal amhriodol ar ysgwyddau’r gofalwr ifanc neu’r
gofalwr sy’n oedolyn ifanc er mwyn ei wneud yn gynaliadwy.



Gwella cyfranogiad gofalwyr ifanc, gofalwyr sy’n oedolion ifanc a’u teuluoedd wrth
gynllunio’r gwasanaethau a ddarperir er mwyn sicrhau mwy o ddewis a rheolaeth, ac i
atal rhagor o ofalu amhriodol.



Datblygu grwpiau cymorth i helpu a chefnogi gofalwyr ifanc trwy’r cyfnod newid o
wasanaethau plant i wasanaethau oedolion



Ymgynghori â gofalwyr ifanc ynghylch cardiau adnabod, gyda’r bwriad o sefydlu
cynllun sy’n unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, e.e. cerdyn a2a gofalwyr ifanc Sir
Fflint

“Nid plant na phobl
ifanc ddylai fod yn
brif Ofalwyr i’r teulu –
rydyn ni’n byw yn yr
oes fodern, nid oes
Fictoria!”

“Mwy o
gefnogaeth i
ofalwyr ifanc”
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4. Cefnogaeth a bywyd y tu allan i’r rôl gofalu
Ni ddylid disgwyl i’r un gofalwr ofalu 24/7 am 365 diwrnod y flwyddyn. Rhaid i bob
gofalwr gael seibiant rhesymol o’i rôl gofalu. Mae’r seibiannau hyn yn galluogi Gofalwyr
i gynnal eu gallu i ofalu, a chael bywyd y tu hwnt i ofalu.
Llywodraeth Cymru 2013

Rhaid peidio byth â chymryd yn ganiataol bod gofalwyr yn gallu darparu nac ychwaith y
byddant yn barod i ddarparu gofal. Gall gofalwyr ddewis a ydyn nhw am ddarparu gofal ai
peidio, ond fe ddylai gofalwyr gael y seibiannau a’r gefnogaeth sydd eu hangen arnyn nhw
i ddilyn bywyd y tu hwnt i’w swyddogaeth ofalu. Gall allgau cymdeithasol (yr ymdeimlad o
gael eich cau allan o gymdeithas), fod yn realiti i lawer. Yn aml, gall gofalwyr deimlo eu
bod ar eu pen eu hunain, wedi’u hynysu ac yn ansicr at bwy i droi am gefnogaeth
emosiynol. Mae’n bwysig bod gofalwyr yn gallu cael bywyd mor normal ag y bo modd, eu
bod yn cael eu galluogi i gael bywyd y tu allan i’r rôl gofalu, ac yn cael cefnogaeth pan fo’r
rôl gofalu yn dod i ben.
Byddwn yn gwneud hyn trwy:


Ddarparu cyfleoedd am gefnogaeth gan gymheiriaid, fel bod gofalwyr yn gallu ffurfio
perthynas â gofalwyr eraill sy’n deall eu sefyllfa ac yn cydymdeimlo â’u problemau.



Parhau i godi ymwybyddiaeth ymhlith pobl broffesiynol ac asiantaethau statudol i
gydnabod y cyfraniad pwysig a wneir gan ofalwyr, ac ymrwymo i gydweithio â hwy i
ganfod sut y gellir datblygu a darparu gwasanaethau hyblyg, safonol i ateb eu
hanghenion.



Sicrhau bod gofalwyr yn cael gwybod am eu hawl i ofyn am ‘amser i ffwrdd’ a’r
manteision o wneud hynny o ran eu hiechyd a’u lles. Yn ogystal, adolygu
gwasanaethau gofal seibiant a gofal amgen presennol a’u datblygu ymhellach fel bod
gofalwyr yn gallu cael ‘amser i ffwrdd’, yn hyderus bod anghenion y person sy’n derbyn
gofal yn cael eu diwallu’n llawn. (Yn Atodiad B ceir manylion am y gwasanaethau i
ofalwyr sydd ar gael yn Sir Benfro ar hyn o bryd)



Sicrhau bod gofalwyr sydd â hawl i asesiad ac sydd ag angen teilwng am wasanaethau
yn gallu cael mwy o ddewis a rheolaeth o ran sut mae eu hangen asesedig yn cael ei
ddiwallu. Taliadau uniongyrchol yw’r ffordd i gyflawni hyn yn y tymor hir. Dylid
cynorthwyo gofalwyr i nodi pa gefnogaeth sydd eu hangen arnyn nhw er mwyn cynnal
eu rôl gofalu.



Trwy weithio gyda phartneriaid trydydd sector, llunio cyfeiriadur o grwpiau cymorth a
chyfleusterau a fydd yn galluogi gofalwyr i nodi cyfleoedd i gymryd rhan mewn datblygu
eu rhwydweithiau cymdeithasol eu hunain.

“Annog gofalwyr i wneud
trefniadau eu hunain a
chefnogi’r naill a’r llall yn
hytrach na dibynnu ar y
Cyngor”
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“Mae cyfraniad y sector
gwirfoddol yn ddymunol
iawn ond ni all hyn
gymryd lle’r cydgysylltu
di-dor ym maes iechyd
a gofal cymdeithasol
sydd mor hanfodol”

5. Gofalwyr a Chyflogaeth

Mae bron i 3 miliwn o bobl yn y DU yn jyglo rôl gofalu â chadw swydd, mae nifer
syfrdanol o 181,135 o ofalwyr yng Nghymru yn cyfuno gwaith â gofalu am amwyliaid
hŷn neu anabl, ac mae 135,515 o oedolion yng Nghymru wedi rhoi’r gorau i’w gwaith i
ofalu am riant oedrannus neu anwyliaid anabl neu ddifrifol wael.
Gofalwyr Cymru a fforwm busnes Cyflogwyr ar gyfer Gofalwyr

Gall gofalwyr fod allan o'r farchnad lafur am gyfnodau hir o amser a gall fod angen cymorth
ar lawer i oresgyn yr heriau maen nhw’n eu hwynebu wrth geisio cyfuno eu
rôl gofalu gyda dychwelyd i’r gwaith. Dylid galluogi gofalwyr, sy'n gweithio neu'n
dymuno gweithio, i wneud hynny. Dylid annog gofalwyr a'u cynorthwyo i feddwl am waith
cyflogedig a chynyddu eu cyflogadwyedd. Wrth ddadansoddi oedrannau gofalwyr yn Sir
Benfro, mae'n drawiadol fod y gyfran fwyaf o ofalwyr, yn ddynion ac yn ferched, o fewn
oedran gweithio. Mae 68% o ofalwyr rhwng 25 a 64 mlwydd oed, ac felly mae’n bosibl y
byddai'r grŵp hwn yn elwa o dderbyn mwy o wybodaeth bwrpasol a chefnogaeth o
gwmpas addysg, hyfforddiant a chyfleoedd cyflogaeth.
Byddwn yn gwneud hyn trwy:


Ddatblygu model Buddsoddwyr mewn Gofalwyr ymhellach, cydnabod a gwobrwyo
cyflogwyr sy’n gyfeillgar at ofalwyr. Byddai’r pwyslais ar newidiadau bychain y gallai’r
cyflogwr eu gwneud neu eu haddasu am ychydig neu ddim cost, er mwyn cydnabod a
chefnogi eu staff sy’n ofalwyr, a chodi ymwybyddiaeth hefyd o’r anawsterau y gall rhai
gofalwyr eu hwynebu o ran cyflogaeth ac amlygu meysydd o arferion gweithio da a
hyblyg.



Adeiladu cysylltiadau â Jobcentre Plus, yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP), a
Choleg Sir Benfro ynghyd â sefydliadau eraill i godi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o
anghenion gofalwyr ac i nodi ac adolygu ffyrdd i wella mynediad at addysg,
hyfforddiant, cyflogaeth a chyfleoedd hamdden i ofalwyr.



Cyfeirio a chynorthwyo gofalwyr/cyn-ofalwyr i gael mynediad at gymorth i ennill sgiliau
er mwyn chwilio am gyflogaeth trwy weithio gyda Job Centre Plus, DWP, a chyflogwyr
lleol.



Cydnabod y gofalwyr sy’n gweithio neu sydd mewn addysg a chyflogaeth wrth gynnal
Asesiadau Gofalwyr.



Cynyddu lefelau’r ymwybyddiaeth o ofalwyr mewn ysgolion a cholegau trwy’r fenter
Buddsoddwyr mewn Gofalwyr.

“Sicrhau bod Gofalwyr yn cael
amser i ffwrdd ar gyfer
dyletswyddau gofalu a mynd
â’r bobl sydd dan eu gofal i
apwyntiadau heb gael eu
cosbi (yr un egwyddor â
rhieni).
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“Rwy'n teimlo y dylai pobl sy’n
gofalu am rywun ac sy’n dal i
fynd i’r gwaith, amser llawn neu
ran amser, gael eu gwobrwyo.
Maen nhw’n gorfod gwneud eu
rôl gofalu cyn ac ar ôl gwaith,
felly’n cael dim gorffwys o gwbl”

Atodiad A – Deddfwriaeth yng nghyswllt Gofalwyr.
Yn y blynyddoedd yn dilyn datganoli, mae Llywodraeth Cymru, y naill ar ôl y llall, wedi
sefydlu polisi cadarnach ac ehangach sy’n cynnwys fframwaith i ddarparu cefnogaeth i
ofalwyr.
Mae’r atodiad hwn yn rhestru rhai o’r cerrig milltir deddfwriaethol allweddol ers cyhoeddi
Strategaeth Gofalwyr am y tro cyntaf yn 2000:


Daeth Deddf Gofalwyr a Phlant Anabl 2000 i rym yng Nghymru ym mis Gorffennaf
2001. Mae’r Ddeddf hon yn rhoi hawl i awdurdodau lleol gyflenwi gwasanaethau yn
uniongyrchol i ofalwyr yn dilyn asesiad, ac i wneud taliadau uniongyrchol i ofalwyr ar
gyfer gwasanaethau sy’n cwrdd â’u hanghenion gofal hwy eu hunain yn ôl yr asesiad.



Roedd Deddf Diwygio’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol a’r Proffesiynau Gofal
Iechyd 2002 (sydd bellach wedi’i chynnwys yn y Ddeddf Gwasanaeth Iechyd Gwladol
2006) yn gosod rheidrwydd ar bob awdurdod lleol a bwrdd iechyd lleol i lunio a
gweithredu Strategaeth Iechyd a Lles ar gyfer y cyhoedd yn ardal yr Awdurdod Lleol.



Daeth Deddf Gofalwyr (Cyfle Cyfartal) 2004 i rym yng Nghymru ym mis Ebrill 2005.
Mae’r Ddeddf hon yn gosod dyletswydd ar awdurdodau lleol i hysbysu gofalwyr o’u
hawl i asesiad, ac yn ei gwneud yn ofynnol i asesiadau’r gofalwyr ystyried a yw’r
Gofalwr yn gweithio neu’n ymgymryd ag addysg, hyfforddiant neu unrhyw weithgaredd
hamdden, neu’n dymuno gwneud y pethau hyn. Mae’r Ddeddf hefyd yn darparu ar
gyfer gwell cydweithrediad rhwng asiantaethau statudol wrth ddarparu gwasanaethau i
ofalwyr.



Daeth Deddf Gwaith a Theuluoedd 2006 i rym yng Nghymru ym mis Ebrill 2007.
Mae’r Ddeddf hon yn ehangu sgôp y gyfraith oedd yn bodoli eisoes ynghylch gweithio
hyblyg er mwyn galluogi mwy o bobl sydd â chyfrifoldebau gofalu i ofyn am gael
gweithio oriau hyblyg.



Sefydlodd dyfarniad nodedig gan Lys Cyfiawnder Ewrop yn 2008 yn achos ‘Coleman’
fod cyfraith y DU ar wahaniaethu ar sail anabledd yn darparu amddiffyniad ar sail
cysylltiad unigolyn (gan gynnwys cyfrifoldebau gofalu) â pherson anabl. Bu’r achos
hwn yn gymorth i estyn amddiffyniad cyfreithiol yn y gweithle i ofalwyr ac eraill oedd yn
ymwneud â grwpiau gwarchodedig. Dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 cafodd yr
amddiffyniad hwn ei ymestyn (gweler 2.12 i 2.15).



O dan Reoliadau Gofal Cymunedol, Gwasanaethau i Ofalwyr a Gwasanaethau
Plant (Taliadau Uniongyrchol) (Cymru) 2011 cafodd taliadau uniongyrchol eu hestyn
i bobl nad sy’n gallu cydsynio iddynt. Yn yr amgylchiadau hyn gwneir y taliadau i
‘unigolyn addas’ dynodedig, sef y Gofalwr mewn nifer o achosion. Golyga hyn fod gan
y Gofalwr fwy o ddewis a rheolaeth dros y trefniadau gofal i gwrdd ag anghenion
asesedig y sawl sy’n derbyn gofal.
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Mae Mesur Strategaethau Gofalwyr (Cymru) 2010 yn ei gwneud yn ofynnol i
Fyrddau Iechyd Lleol, gan weithio ar y cyd â’u hawdurdodau lleol sy’n bartneriaid, i
ddatblygu a gweithredu’r Strategaethau Gwybodaeth ac Ymgynghori ar gyfer Gofalwyr
erbyn mis Hydref 2012. Hwn oedd un o’r darnau cyntaf o ddeddfwriaeth a basiwyd yng
Nghymru ar ôl i Gynulliad Cenedlaethol Cymru gael pwerau i lunio deddfwriaeth
sylfaenol. Gellir dod o hyd i fanylion pellach am y Mesur ym Mhennod 4.



Daeth Rheoliadau Seibiannau i Ofalwyr Plant Anabl (Cymru) 2012 i rym ar 28
Mehefin 2012. Mae’r Rheoliadau’n ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol sicrhau,
wrth wneud darpariaeth ar gyfer seibiannau byr, eu bod yn ystyried anghenion y
gwahanol fathau o ofalwyr ac nid yn unig y rheiny na allent barhau i ddarparu gofal heb
gael seibiant. Dylent ddarparu amrywiaeth o seibiannau, fel sy’n briodol, yn ystod y
dydd, nos, ar benwythnosau ac yn ystod gwyliau’r ysgol. Yn ogystal, dylent ddarparu
datganiad o wasanaethau seibiannau byr i rieni yn rhoi manylion am y gwahanol wyliau
seibiant sydd ar gael ac unrhyw feini prawf ar gyfer asesu cymhwyster i dderbyn
gwasanaethau



Mae Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010 yn cydnabod pwysigrwydd gwahodd
Gofalwyr i gymryd rhan wrth gynllunio, datblygu a darparu gofal i’r holl bobl hynny sy’n
derbyn gwasanaethau iechyd meddwl.



Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn cynnwys
darpariaethau i drawsnewid y modd y mae gwasanaethau gofal cymdeithasol a llesiant
yn cael ei gynnig i ofalwyr a’r rhai maen nhw’n gofalu amdanynt. Disgwylir i’r Bil ddod
yn Ddeddf yn 2014, a bydd yn cael ei gweithredu yn 2016.



Mae Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) yn cryfhau’r trefniadau
llywodraethiant sydd eisoes yn bodoli i wella llesiant Cymru er mwyn sicrhau bod
anghenion y presennol yn cael eu diwallu heb danseilio gallu cenedlaethau’r dyfodol i
ddiwallu eu hanghenion hwythau.
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Atodiad B – Gwasanaethau a ddarperir ar hyn o bryd
Mae’r gwasanaethau isod wedi’u comisiynu i estyn cymorth i ofalwyr gynnal eu
hymdeimlad personol o les, a hefyd y cymorth sydd ei angen arnynt i gyflawni eu rôl
gofalu. Er nad ydynt ar y rhestr, mae hefyd nifer o wasanaethau eraill yn cael eu
darparu’n uniongyrchol i ateb anghenion y sawl y gofelir amdano a hynny trwy eu pecyn
gofal unigol. Fel hyn, darperir gwasanaeth anuniongyrchol i’r gofalwr mewn llawer o
amgylchiadau.


Gweithredu dros Blant – yn darparu amrywiaeth o gymorth i ddiwallu anghenion
gofalwyr ifanc a gofalwyr sy’n oedolion ifanc trwy ddarparu gwybodaeth a chyngor.

 Age Cymru Sir Benfro - Gwasanaeth Cefnogi gofalwyr sy’n ymatebol a hyblyg i
ddiwallu anghenion gofalwyr a’u galluogi i barhau i ddarparu gofal.


Cymdeithas Alzheimer – Gwasanaethau cyfeillio sy’n darparu cymorth personol i
bobl â dementia a’u/neu’u gofalwyr naill ai yn eu cartrefi eu hunain neu yn ystod
tripiau a gweithgareddau yn y gymuned.



Barnardo’s – Gwasanaeth seibiant i blant ag anableddau sy’n darparu gweithwyr
gofal hyblyg. Mae hyn yn galluogi rhieni/gofalwyr i gael mwy o amser gyda’u plant
eraill neu i gael amser iddyn nhw’u hunain.

 Y Groes Goch Brydeinig - Cynllun Cerdyn Argyfwng Gofalwyr sy’n helpu i sicrhau
bod gofalwyr yn teimlo’n llai pryderus ac yn fwy abl i fynd allan gan wybod bod
cymorth mewn argyfwng ar gael pe bai sefyllfa o argyfwng yn codi.
 Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr - Bydd gofalwyr yn cael yr wybodaeth
berthnasol ddiweddaraf yn rheolaidd, gan gynnwys Taflenni Newyddion a
gwahoddiadau i fynychu diwrnodau gofalwyr.


Grwpiau Cefnogi Gofalwyr – Nifer o grwpiau o fewn Sir Benfro sy’n darparu
cefnogaeth i ofalwyr.



Clybiau Plant Cymru – yn darparu seibiant parhaus, tymor hir i ofalwyr plant 4-14
oed sydd angen cymorth ychwanegol. Trwy gyflogi staff ychwanegol mewn clybiau
gofal plant y tu allan i’r ysgol gellir cynorthwyo plant oedran 4 – 14 ar sail 1:1.



Croesffyrdd Canolbarth a Gorllewin Cymru - yn darparu gwasanaeth i ofalwyr gwyliau hamdden, seibiannau dros nos, cymorth i ofalwyr sy’n gweithio gan
gynnwys gwasanaeth gyda’r nos ac ar benwythnosau, a gwasanaeth estyn allan i
ofalwyr sy’n eu cysylltu â’r meddygfeydd Meddygon Teulu lleol.



DEWIS - ar hyn o bryd yn darparu eiriolaeth annibynnol, hunan-eiriolaeth,
eiriolaeth cymheiriaid ac eiriolaeth dinasyddion yn Sir Benfro.



Hafal - Gwasanaethau a chefnogaeth i ofalwyr pobl sydd â phroblemau iechyd
meddwl yn Sir Benfro.
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Buddsoddwyr mewn Gofalwyr – Mae’r cynllun Buddsoddwyr mewn Gofalwyr yn
fframwaith o arferion da y gall ysbytai a lleoliadau iechyd cymunedol ei ddefnyddio i
ddatblygu eu hymwybyddiaeth o ofalwyr a’u ffyrdd o weithio i gefnogi gofalwyr. Ar
y cychwyn lluniwyd y cynllun ar gyfer Practis Meddygon Teulu ond bellach mae’n
cael ei gyflwyno mewn ysbytai, fferyllfeydd a lleoliadau iechyd cymunedol ledled Sir
Benfro.

 Cymdeithas Clefyd Parkinson - yn darparu gwasanaethau i bobl â Chlefyd
Parkinson yn yr Hope Centre un diwrnod yr wythnos, felly’n galluogi gofalwyr i
fwynhau rhywfaint o seibiant gan wybod i sicrwydd bod gofalwyr profiadol eraill ar
gael.




Mind Sir Benfro - Gwasanaethau i bobl ag afiechyd meddwl. Maent yn darparu
cymorth mewn argyfwng, cymorth emosiynol a chymdeithasol trwy Gynllun Cyfeillio
a Gwasanaeth Galw Heibio.
RSVP – Cynllun ‘Ceir i Ofalwyr’ sy’n darparu ceir i ofalwyr di-dâl i’w cludo ar
siwrneiau hanfodol.
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Atodiad C – Geirfa
BME – yn golygu pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig
Cynllun Gofal/Cymorth - yn golygu’r Cynllun Gofal/Cymorth sy’n cael ei baratoi gan y
Rheolwr Gofal yn nodi anghenion Defnyddiwr y Gwasanaeth ac yn pennu’r trefniadau
gofal ar gyfer pob Defnyddiwr Gwasanaeth, ac sy’n cynnwys cyfranogiad Defnyddiwr y
Gwasanaeth, Prynwr y Gwasanaeth a’r Darparwr Gofal. Bydd y cynllun yn cynnwys
manylion personol Defnyddiwr y Gwasanaeth ac yn nodi nodau cyffredinol ar gyfer gofal
neu gefnogaeth gan gynnwys gofal personol, anghenion cymdeithasol ac emosiynol ac
unrhyw wybodaeth arbennig arall y gallai’r Darparwr Gofal fod ei hangen i’w alluogi ef/hi i
ddarparu’r Gwasanaeth.
Yn derbyn gofal – yn golygu’r unigolyn y darperir gofal ar ei gyfer.
Gofalwr – yn golygu unrhyw un sy’n gofalu, yn ddi-dâl, am ffrind neu aelod o’r teulu sy’n
methu ag ymdopi heb eu cymorth oherwydd salwch, anabledd neu broblem iechyd
meddwl neu ddibyniaeth.
Asesiad Gofalwyr – Mae asesiad Gofalwr, o dan Ddeddf Gofalwyr a Phlant Anabl 2000,
yn cydnabod yn ffurfiol gyfraniad y Gofalwr fel partner yn y broses ofalu. Mae’n pennu
anghenion cymorth y Gofalwr ei hun, fel y gall barhau i gyfrannu os yn bosibl, ac mae’n
amlinellu cynllun wrth gefn. Yn draddodiadol, mae’r cynllun hwn wedi’i gynnal gan y
gwasanaethau cymdeithasol.
Gwasanaethau wedi’u Comisiynu – Gwasanaethau yr ymgysylltir â hwy trwy’r broses
gomisiynu er mwyn sicrhau’r canlyniadau gorau, am y pris gorau, i ymdrin ag anghenion
Defnyddiwr y Gwasanaeth.
Fframwaith Cyfathrebu ac Ymgysylltu – yn cefnogi cyflawni’r Cynllun Integredig Sengl
ac yn nodi blaenoriaethau ar gyfer gweithio mewn partneriaeth.
Ymgynghori – yn gofyn am ac yn gwrando ar farn y bobl am fater penodol neu
amrywiaeth o faterion, mewn sawl dull a modd, e.e. arolygon, cyfarfodydd a chyfweliadau
– ac yna trosglwyddo’r safbwyntiau hyn i’r rhai sy’n gyfrifol am ddatblygu gwasanaeth.
Contractau – Cytundebau ysgrifenedig rhwng y bobl neu’r sefydliadau sy’n darparu
gwasanaethau a’r sefydliad sy’n talu amdanynt. Mae contractau yn rhestru beth sydd i’w
ddarparu ac am ba bris.
Cynllun Cyflawni – Mae’r Cynllun Cyflawni hwn yn darparu trosolwg lefel uchel i’n
cynlluniau ar gyfer y cyfnod 2015-2020. Mae’n disgrifio ein hamcanion a’r canlyniadau a
ddymunwn, ac yn amlinellu’r dulliau gweithredu y byddwn yn eu defnyddio.
Taliadau Uniongyrchol - Mae taliadau uniongyrchol wedi’u llunio i roi mwy o
annibyniaeth, dewis a rheolaeth i bobl er mwyn eu helpu i reoli eu bywydau eu hunain yn
eu cartrefi eu hunain. Bydd cwsmeriaid sydd wedi cael eu hasesu fel rhai sydd angen
gofal ac sy’n fodlon ac yn abl i ddelio â’r taliadau uniongyrchol, gyda neu heb gymorth, yn
gallu prynu eu gofal eu hunain yn breifat.
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Gofal Cartref – yn golygu’r ddarpariaeth o ofal personol ac unrhyw wasanaeth arall y
gallai’r Defnyddiwr Gwasanaeth fod wedi cael ei asesu i’w dderbyn.
Datganiad Dulyn - Mae’r adduned yn ymrwymiad i weithio tuag at fabwysiadu
egwyddorion Sefydliad Iechyd y Byd a fydd yn gwneud cymunedau yn gyfeillgar i bob hŷn.
Mae holl gynghorau Cymru yn cefnogi’r Rhaglen Heneiddio’n Dda yng Nghymru, sydd
wedi cysylltu eu hunain â’r WHO i greu lleoedd sy’n gyfeillgar i bobl hŷn erbyn 2020.
Buddsoddwyr mewn Gofalwyr - Fframwaith o arferion da yw’r cynllun Buddsoddwyr
mewn Gofalwyr y gall y sectorau perthnasol ei ddefnyddio i ddatblygu eu hymwybyddiaeth
o ofalwyr a’i ffyrdd o weithio i gefnogi gofalwyr yn eu sir.
Gofal Amgen – Pwrpas Gofal Amgen yw disodli’r gofal y byddech chi fel gofalwr yn ei roi
fel arfer i’r sawl rydych yn gofalu amdano. Os yw’r person rydych yn gofalu amdano wedi
cael asesiad gofal cymunedol, efallai y cewch gynnig gofal amgen o ganlyniad i hynny.
Gofal Seibiant – Mae Gofal Seibiant yn cael ei gynnig i’n cwsmeriaid am gyfnod
penodedig o amser (yn dibynnu ar lefel yr angen) mewn lleoliad priodol neu trwy daliad
uniongyrchol. Y nod yw rhoi cyfnod o seibiant i’r unigolyn, a’i ofalwr, a allai deimlo ei bod
yn anodd cynnal ei annibyniaeth lawn gartref neu yn ei leoliad gofal.
Defnyddiwr y Gwasanaeth – y sawl sy’n derbyn y Gwasanaeth a gynigir gan Ddarparwr y
Gwasanaeth.
Cynllun Integredig Sengl - Y Cynllun Integredig Sengl yw’r ddogfen a fydd yn fframio
gweithgarwch y sector cyhoeddus, preifat a gwirfoddol yn Sir Benfro dros y cyfnod 20132018. Mae’n disgrifio’r materion sy’n bwysig i Sir Benfro ac yn nodi’r dulliau y bydd
amrywiaeth o sefydliadau yn eu mabwysiadu wrth geisio ymdrin â hwy. Mae Llywodraeth
Cymru yn ei gwneud yn ofynnol i bob Awdurdod Lleol arwain datblygiad Cynllun Integredig
Sengl.
Allgáu Cymdeithasol - Dyma lle mae unigolion neu grwpiau o bobl yn colli allan ar
gyfleoedd ac adnoddau sydd fel arfer ar gael iddynt ac sy’n allweddol i integreiddio
cymdeithasol.
Strategaeth - Dogfen sy’n rhestru gwerthoedd, nodau ac amcanion, cyfeiriad polisi a
bwriadau comisiynu ar gyfer gwasanaeth neu fenter yn y dyfodol.
Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn – Cytuniad hawliau dynol
rhyngwladol sy’n dyfarnu set o hawliau cynhwysfawr i bob plentyn a pherson ifanc (oedran
17 ac iau).
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Atodiad D - Ymgysylltu â Gofalwyr a Rhanddeiliaid

“Rwy'n credu eich
bod wedi delio â’r
rhan fwyaf o
bethau”

Pwrpas ymgynghori ac ymgysylltu yw sicrhau bod anghenion a disgwyliadau gofalwyr Sir
Benfro yn cael eu clywed a’u hateb. Cafodd sawl dull o ymgynghori ei ddefnyddio gyda
gofalwyr er mwyn ymgyrraedd at ofalwyr a rhanddeiliaid a sicrhau eu bod wedi cael cyfle i
roi eu hymateb drwy’r broses gan helpu i siapio’r Strategaeth a’r Cynllun Cyflawni terfynol.
Anfonwyd llythyr at yr holl randdeiliaid allweddol a’r Sefydliadau Gofalwyr i roi gwybod
iddynt fod y broses ymgysylltu wedi cychwyn, a gwnaethom ofyn hefyd i’r partneriaid a’r
Cyngor Gwirfoddol Sirol estyn gwahoddiad i’r mynychwyr gymryd rhan yn y broses
ymgysylltu fel rhan o’r digwyddiad hwnnw.
Gofynnwyd i randdeiliaid a staff sy’n gweithio gyda’r Gofalwyr gefnogi’r broses trwy annog
Gofalwyr i roi eu sylwadau am y strategaeth, a thrwy wneud sylwadau eu hunain.

Methodoleg ac ymateb
Lluniwyd ffurflen ymateb fer i’w llenwi gan unigolion i gyd-fynd â’r Strategaeth Ddrafft.
Roedd y ddwy ddogfen ar gael yn adran “Dweud eich Dweud” gwefan y Cyngor o
9 Mawrth – 5 Mai 2015. Dosbarthodd Cydlynydd y Strategaeth Gofalwyr fersiynau copi
caled. Hefyd, cynhyrchodd Pobl yn Gyntaf, Sir Benfro fersiwn Hawdd ei Ddarllen.
Anfonwyd datganiad i’r wasg ar gyfer y cyfryngau lleol ar 11 Mawrth 2015 a chafodd
gwybodaeth am yr ymgynghoriad ei chynnwys yn y Carers’ Gazette.
Derbyniwyd 43 ymateb erbyn y dyddiad cau, 5 Mai 2015.
Nododd 35 o’r rhai a ymatebodd eu bod yn ymateb fel unigolion, ac ymatebodd 2 fel
cynrychiolwyr y Groes Goch.
▪ Roedd y mwyafrif o’r rhai a ymatebodd (30) yn fenywod, a 9 yn ddynion.
▪ Roedd 20 o’r rhai a ymatebodd yn 45 - 64 oed, dilynwyd hyn gan 10 oedd yn yr ystod
oedran 65-74. Roedd nifer llai o ymatebwyr yn iau neu’n hŷn na hyn.
▪ Nododd 24 o’r rhai a ymatebodd eu bod yn Gristion (pob enwad) ac 11 eu bod yn
‘ddigrefydd’.
▪ Nododd 21 o’r rhai a ymatebodd bod ganddynt anableddau ac 16 nad oedd ganddynt
anabledd.
▪ O blith y rhai a nododd fod ganddynt anableddau, roedd y nifer fwyaf ohonynt (14) ag
anableddau corfforol.
▪ Nododd 36 o’r rhai a ymatebodd mai ‘Gwyn’ oeddent (Cymry/Saeson/Albanwyr/
Gwyddelod Gogledd Iwerddon/Prydeinwyr), roedd 1 o Latfia ac 1 Ffilipiniad.
▪ Dywedodd 20 o’r rhai a ymatebodd ein bod wedi llwyddo i gael y canlyniadau iawn ar
gyfer gofalwyr yn Sir Benfro, roedd 10 yn ansicr / ddim yn gwybod a nododd 8 nad
oeddent yn meddwl ein bod wedi llwyddo.
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▪ Cafwyd 9 sylw mewn ymateb i’r cwestiwn beth, ym marn y bobl, ddylai canlyniadau’r
Strategaeth fod. Nododd nifer o’r rhain bod angen mwy o gefnogaeth a nododd 2 bod
angen mwy o wybodaeth.
▪ Nododd 18 bod y strategaeth ddrafft wedi dewis y meysydd blaenoriaeth cywir ar gyfer
gofalwyr yn Sir Benfro, 13 nad oeddent yn siŵr / ddim yn gwybod a nododd 5 nad oeddent
yn credu bod y strategaeth ddrafft wedi dewis y meysydd blaenoriaeth cywir.
▪ ‘Iechyd a Gofal Cymdeithasol’ oedd y maes a gafodd ei ystyried yn brif flaenoriaeth ar
gyfer Strategaeth Gofalwyr Sir Benfro. Dilynwyd hyn gan ‘Cefnogaeth a bywyd y tu allan
i’r rôl gofalu’ ac yn drydydd, ‘Adnabod, gwybodaeth ac ymgynghori’.
▪ Cafwyd 26 o sylwadau mewn ymateb i’r cwestiwn a oedd unrhyw faes arall y dylai’r
Strategaeth ganolbwyntio arno / materion heb eu taclo’n benodol. Roedd y sylwadau yn
amlygu amrywiaeth o faterion gwahanol.

“Nawr rhaid i chi wneud yn
siŵr y bydd y canlyniadau’n
cael eu rhoi ar waith i’r safon
angenrheidiol”
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