
Taliadau Uniongyrchol: 
gwnewch iddynt weithio i chi

Os ‘ydw’ yw eich ateb i unrhyw un o’r cwestiynau uchod, yna credwn y gallwn eich helpu i gael 
rhagor o ddewis ynghylch y modd yr ydych yn treulio eich dyddiau.
Mae yna ffordd newydd ar gael i reoli eich Taliadau Uniongyrchol a chyflogi staff sy’n darparu gofal 
a chymorth ar eich cyfer chi a’ch ffrindiau. Gall y tîm Cydweithredu i Ofalu yng Nghanolfan 
Cydweithredol Cymru eich helpu i wneud i hyn ddigwydd.

• A ydych yn cael Taliadau Uniongyrchol i gyflogi cynorthwyydd personol neu 
 weithiwr cymorth? 
• A ydych yn dymuno cyflogi cynorthwyydd personol neu weithiwr cymorth, a 
 rhannu’r gwaith o’i reoli â phobl eraill sy’n cael Taliadau Uniongyrchol? 
• A ydych weithiau’n teimlo’n unig ac am dreulio rhagor o amser gyda ffrindiau, 
 naill ai gartref neu allan yma ac acw, yn cael hwyl?

www.cymru.coop



Cydweithfa Cyfeillion – pwy ydynt?
Dychmygwch grŵp o ff rindiau y mae Cydweithredu i Ofalu yn gweithio gyda nhw. Maent yn 
bwriadu defnyddio Taliadau Uniongyrchol i gyfl ogi Cynorthwywyr Personol. Bydd hyn yn rhoi mwy o 
ryddid iddynt dreulio amser gyda’i gilydd, a hynny gartref ac allan yn eu cymuned leol.
Ar hyn o bryd, mae tri o’r ff rindiau yn byw gyda’i gilydd, a’r ff rind arall gerllaw. Gyda’i gilydd, maent 
wedi ff urfi o grŵp newydd o’r enw Cydweithfa Cyfeillion.
Ar hyn o bryd, mae’r Gydweithfa Cyfeillion yn gwneud cais am Daliadau Uniongyrchol. Maent am roi 
eu taliadau at ei gilydd a chyfl ogi staff  i ofalu amdanynt a darparu cymorth ar gyfer pob un ohonynt.
Ar brydiau, bydd ar y ff rindiau angen gofal un i un gan eu Cynorthwywyr 
Personol, ond, yn aml, byddant yn dymuno i’r Cynorthwywyr Personol roi 
cymorth iddynt ar y cyd, a hynny trwy: 
• Eu helpu i wneud pethau sy’n eu gwneud yn hapus, 
• Eu hatal rhag teimlo’n unig, 
• Mynd gyda nhw i weithgareddau difyr yn yr ardal leol.  

Beth yw’r manteision i mi a’m ff rindiau?
Yn achos y Gydweithfa Cyfeillion, mae rhoi eu Taliadau 
Uniongyrchol at ei gilydd yn golygu eu bod i gyd yn gyfrifol am 
dalu i’r staff , sicrhau eu bod yn cadw rota, a gofalu bod yr hyff orddiant 
ar gyfer y staff  yn gyfredol.
Mae bod yn rhan o’r grŵp yn rhoi llais eglur a rheolaeth i’r ff rindiau dros eu bywydau. Mae 
ganddynt y pŵer i wneud pethau gyda’i gilydd sy’n eu gwneud yn hapus. Nid ydynt yn cael eu trin 
yn wahanol i’w cymdogion, eu ff rindiau eraill na’u teulu.
Yn bwysig, gall y pedwar ff rind gynllunio gweithgareddau gyda’i gilydd, a hynny gartref ac yn yr 
ardal leol. 

Un peth arall y mae angen i chi ei wybod...
Newyddion da! Mae Llywodraeth Cymru yn dweud y gall grŵp bach, hyd at bedwar ff rind, ar ff urf 
menter gydweithredol, gyfl ogi Cynorthwywyr Personol i ddarparu gofal personol, yn ogystal â’r holl 
bethau y mae arnynt eu hangen. Y newyddion hynod o dda yw … nad oes angen i’r grwpiau hyn 
gofrestru fel gwasanaeth gofal gyda Llywodraeth Cymru! Ac rydym ni yma i helpu...

Â diddordeb? Yna cysylltwch â ni
Mae ein tîm Cydweithredu i Ofalu am eich helpu i wneud yr un peth â’r Gydweithfa Cyfeillion. 
Hoff em eich helpu i sefydlu eich grŵp cydweithredol bach eich hun, felly ff oniwch ni ar 
0300 111 5050, anfonwch neges e-bost i care@wales.coop neu trydarwch ni yn @WalesCoOpCentre.
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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. 


