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Posy Akande
Gofalwr ac aelod o Gofalwyr DU
‘Mae gofalwyr wedi ymgyrchu ers tro am
gydnabyddiaeth, cymorth a chefnogaeth
yn eu cyfraniad di-dâl i iechyd a gofal
cymdeithasol. Mae’r Strategaeth hon yn
bwysig iawn ac mae’r cynllun cyflenwi sy’n
cyd-fynd â hi yn dangos penderfyniad y
Bwrdd Iechyd i wneud gwahaniaeth i
ofalwyr.’

Margaret McLaughlin
Hyrwyddwr Gofalwyr BIP
Caerdydd a’r Fro
‘Croesawaf y Strategaeth hon sy’n
amlinellu ymrwymiad y Bwrdd Iechyd i
weithio ochr yn ochr â gofalwyr, sicrhau eu
bod yn derbyn y gefnogaeth a’r
wybodaeth sydd  eu hangen arnynt a’u
cynnwys mewn penderfyniadau am y
person maent yn gofalu amdano.’

Lesley Rapa
Hyrwyddwr Gofalwyr 
Meddygon Teulu
‘Mae’n rhoi teimlad o foddhad mawr i mi i
wybod bod fy rôl fel Hyrwyddwr Gofalwyr
yn cynorthwyo’r gofalwyr hynny nad oes
ganddynt efallai ddealltwriaeth o’r holl
wasanaethau sydd ar gael iddynt.’
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Beth yw diben y
Strategaeth

• Nodi - cael gofalwyr i gydnabod eu
hunain yn y rôl honno a chynorthwyo
staff i adnabod gofalwyr

• Hysbysu - rhoi gwybodaeth sy’n
gywir, priodol a chyfoes i ofalwyr 

• Cynnwys - ymgynghorir â gofalwyr
mewn ffyrdd amserol a chaiff eu
gwybodaeth am y person maent yn
gofalu amdano ei thrin â pharch

• Cefnogi - cydnabod bod gofalwyr
angen cefnogaeth hirdymor yn aml

Mae’r strategaeth yn cydnabod y rôl
hollbwysig sydd gan ofalwyr fel ein
partneriaid mewn gofal yng
Nghaerdydd a Bro Morgannwg

Mae Gofalwyr
yn bobl bwysig

Y camau nesaf

Bydd y strategaeth yn cwmpasu cyfnod 3
blynedd o 2012 i 2015.

Dros y tair blynedd nesaf bwriadwn wneud
y canlynol:

• Archwilio’r gwahanol anghenion sydd
gan ofalwyr drwy gydol eu hamser fel
gofalwyr

• Sicrhau bod pob gofalwr yn gallu dod
o hyd i’r wybodaeth sydd ei hangen
arnynt pan fyddant ei hangen

• Gwneud ein holl staff yn ymwybodol o
ofal, ac yn arbennig y rhai hynny sy'n
gweithio’n uniongyrchol gyda
chleifion a’u gofalwyr.

• Darparu hyfforddiant ac addysg ar
gyfer staff a gofalwyr

• Adeiladu ar y berthynas waith gref a
sefydlwyd eisoes rhwng y Bwrdd
Iechyd, Cynghorau Lleol a sefydliadau'r
sector gwirfoddol fel ein bod gyda’n
gilydd yn gallu gweithio’n well i
gefnogi gofalwyr.

Darganfod beth mae

gofalwyr eisiau
Er bod gofalwyr a’r sefydliadau sy’n eu
cefnogi wedi bod yn ymwybodol ers amser
hir o angen gofalwyr, gwyddom fod
sefydliadau fel y GIG ac Awdurdodau Lleol
weithiau wedi eu siomi. Nod y Strategaeth
Gofalwyr newydd hon yw newid hynny.

I ddechrau rydym wedi bod yn gwrando ar
bryderon gofalwyr lleol:

• Bu gofalwyr yn rhan o’r gweithgor i
ddatblygu’r strategaeth.

• Gwnaethom anfon holiadur i dros 100
o ofalwyr. Mae’r ymatebion wedi rhoi
gwybodaeth leol i ni am farn a
phrofiadau gofalwyr ac fe’u defnyddir
i fesur gwelliannau.

• Gofynnom i ofalwyr a’r bobl sy’n eu
cefnogi i lenwi arolwg ar-lein ynglŷn â
pha wybodaeth yr hoffent ei chael a
sut yr hoffent ei derbyn. Bydd yr hyn a
ddywedwyd ganddynt yn helpu gyda
chynllunio hyfforddiant ac addysg ar
gyfer gofalwyr.

• Gwnaethom siarad â llawer o ofalwyr
yn ystod yr Wythnos Gofalwyr 2012 ac
mewn digwyddiadau a chyflwyniadau
gofalwyr eraill. Mae’r cyfleoedd hyn
wedi ein cynorthwyo i ganfod pa
gamau y mae angen i ni eu cymryd i
wella gwybodaeth a chefnogaeth ar
gyfer gofalwyr.


