
Nid ydych ar eich pen eich hun 
Mae gwneud cysylltiadau newydd, ffurfio cyfeillgarwch newydd ac ehangu eich rhwydwaith o Gynorthwywyr 
Personol yr un fath â chael cyd-weithwyr pan fyddwch yn gweithio mewn swyddfa, siop neu ffatri.  

Rhai pethau da am gadw mewn cysylltiad 
Ar ôl i chi gymryd y cam cyntaf a chwrdd â Chynorthwywyr Personol eraill, gallwch barhau i wneud y canlynol...

• Cyfnewid syniadau ac awgrymiadau ar y modd gorau i roi cymorth i’r bobl yr ydych yn gweithio iddynt 
• Cynnig cymorth ac arweiniad i’ch gilydd o ran y modd i gyflawni tasgau dyddiol
• Rhannu manylion am weithgareddau lleol y gallai eich cyflogwr eu mwynhau
• Creu cyfleoedd newydd i gymdeithasu ar eich cyfer chi a’ch cyflogwr

Gall y tîm Cydweithredu i Ofalu yng Nghanolfan Cydweithredol Cymru eich helpu i gysylltu â Chynorthwywyr 
Personol eraill. Os bydd pethau’n mynd rhagddynt o ddifrif, gallwn hyd yn oed helpu eich grŵp i ddod yn gwmni 
cydweithredol.

www.cymru.coop

• A ydych chi’n Gynorthwyydd Personol sy’n gweithio yn y sector gofal a chymorth?
• A fyddai’n ddefnyddiol i chi gwrdd â Chynorthwywyr Personol eraill yn eich ardal?  
• A fyddech yn elwa ar rannu’r hyn sydd ar eich meddwl ynghylch eich swydd a’r heriau? 
•  A hoffech chi ddod o hyd i well ffyrdd o weithio
 

Cynorthwywyr Personol... 
yn dod at ei gilydd!



Grwpiau cydweithredol o Gynorthwywyr Personol yw’r dyfodol!
Mae’r tîm Cydweithredu i Ofalu yng Nghanolfan Cydweithredol Cymru wedi siarad â Chynorthwywyr Personol sy’n 
credu y gallai bod yn rhan o gwmni cydweithredol fod yn beth da.

Dyma farn un gweithiwr gofal: “Mae bod yn gwmni cydweithredol yn y sector gofal yn anhygoel – mae’n rhoi llais 
i bawb. Rydym yn rhoi cymorth i bobl yn y modd y maent am gael cymorth, yn ôl yr hyn y maent wedi ei fynegi 
yw eu dymuniad, ac yn unol â’r hyn sy’n bwysig iddynt, gan sicrhau annibyniaeth iddynt.”  
Gweithiwr o Gwmni Cydweithredol Cartrefi  Cymru

Rydym yma i helpu, felly cysylltwch â ni
Mae ein tîm Cydweithredu i Ofalu yn dymuno gweithio gyda chi. Credwn fod grwpiau cydweithredol o Gynorthwywyr 
Personol yn dda i bawb. Ffoniwch ni ar 0300 111 5050, anfonwch neges e-bost i care@wales.coop, neu trydarwch ni yn 
@WalesCoOpCentre.

Canolfan Cydweithredol Cymru Cyf, Y Borth, 13 Ffordd Beddau, Caerffi  li, CF83 2AX

Rhif ff ôn: 0300 111 5050 E-bost: info@wales.coop Gwefan: www.cymru.coop

Mae Canolfan Datblygu a Hyff orddi Cydweithredol Cymru Cyfyngedig (yn masnachu fel Canolfan 
Cydweithredol Cymru) yn gymdeithas gofrestredig o dan Ddeddf Cwmnïau Cydweithredol a 
Chymdeithasau Budd Cymunedol 2014, rhif 24287 R. Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg neu’n Saesneg a’n nod yw darparu 
gwasanaeth o safon gyfartal yn y ddwy iaith. 

Aelodau’r tîm Cydweithredu i Ofalu yw
• Joanne Bartlett 
• Donna Coyle
• Thomas James
• Kelly Jones

2. Mae Cynorthwywyr Personol, fel pawb arall, yn cymryd gwyliau ac yn mynd yn sâl, ac mae 
ganddynt deuluoedd. Mae bod yn rhan o gwmni cydweithredol yn golygu nad yw eich cyfl ogwr 
yn gorfod bod heb ofal a chymorth o safon dda tra byddwch i ff wrdd. Gall Cynorthwywyr Personol 
eraill yn eich cwmni cydweithredol gamu i’r adwy. 

Sut y bydd hyn yn eich helpu? Mae’n gysur gwybod bod eich cyfl ogwr yn hapus pan fyddwch i 
ff wrdd gan ei fod yn cael y cymorth y mae arno ei angen.

4. Gallwch wahodd eich cyfl ogwyr i gwrdd â’ch grŵp o Gynorthwywyr Personol yn rheolaidd, i 
sgwrsio am y gwasanaeth yr ydych yn ei ddarparu. Gallwch gyfnewid gwybodaeth mewn cyfarfod 
sy’n cynnwys llawer o bobl yn rhannu syniadau.

Sut y bydd hyn yn eich helpu? Byddwch yn teimlo boddhad o wybod bod y gofal a’r cymorth 
gorau yn cael eu darparu pan fydd pobl yn dod at ei gilydd. Byddwch yn elwa ar gronfa ehangach o 
syniadau a phrofi ad.

1. Gallwch roi enw i’ch grŵp a dweud wrth bobl yn eich cymuned leol eich bod yma i ddarparu 
gofal a chymorth – pa un a ydynt yn defnyddio Taliadau Uniongyrchol neu eu harian eu hunain.

Sut y bydd hyn yn eich helpu? Y gobaith yw y bydd yn arwain at ragor o oriau gwaith gan mai 
dim ond am ychydig ddyddiau neu oriau bob wythnos y mae ar rai cyfl ogwyr angen cymorth.

3. Dathlwch yr amseroedd da gyda Chynorthwywyr Personol eraill, a phwyswch ar eu cymorth 
yn ystod yr adegau heriol – dysgwch oddi wrth eich gilydd. Gallwch ddarparu hyff orddiant 
i Gynorthwywyr Personol eraill yn eich grŵp, a, gyda’ch gilydd, gallwch gynnal lefel uchel o 
gymorth o ansawdd. Ar y cyd, gallwch fl oeddio am eich gwasanaethau. 

Sut y bydd hyn yn eich helpu? Bydd eich grŵp yn adnabyddus am safon ei wasanaeth, ei sgiliau 
a’i brofi ad. Os bydd unrhyw un yn y gymuned leol am gyfl ogi Cynorthwyydd Personol, bydd yn 
curo ar eich drws!


