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Ymunwch â’n 

Cymuned Ofalu! 
 
 

Ymgyrch newydd sy’n hyrwyddo manteision gyrfa fel gofalwr 

 

Croeso i ddeuddegfed rhifyn Cylchlythyr Bae’r 
Gorllewin. 
 

Drwy gydol eleni, mae cynrychiolwyr amrywiaeth o 
sefydliadau ar draws y rhanbarth wedi bod yn 
cydweithio i lunio fframwaith blaengar gyda’r nod o 
gynyddu proffil gwaith gofal ac annog mwy o bobl i 
ystyried gofalu fel gyrfa.  
 

Rhan allweddol o’r fenter hon yw ‘Ymunwch â’n 
Cymuned Ofalgar!’ - ymgyrch recriwtio sydd yn ei 
chamau datblygu olaf a fydd ar waith ym mis Ionawr 
2018.  
 

Mae’r ymgyrch yn cynnwys pobl go iawn sy’n 
gweithio yn y sector gofal yn ardaloedd Pen-y-bont 
ar Ogwr, Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe, y 
mae ganddynt i gyd eu rhesymau unigryw eu hunain 
dros ddewis gofal fel gyrfa.  
 

Mae Susan Cooper (Cyfarwyddwr Corfforaethol 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles Cyngor 
Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr) yn cadeirio 
Grŵp Llywio Datblygu Gweithlu Bae’r Gorllewin, sy’n 
gyfrifol am oruchwylio’r gwaith hwn. Meddai: 

 

“Mae gofal cymdeithasol yn yrfa werthfawr a gwerth 
chweil ac yn un rydym am i bobl ymfalchïo ynddi.  

Mae’r sector gofal yn tyfu ac yn datblygu’n barhaus 
wrth i wasanaethau ymdrechu i ddiwallu anghenion 
poblogaeth sy’n heneiddio a phobl â chyflyrau 
cymhleth sy’n byw’n hwy.  
 

Mae cyllid a ddyfarnwyd i Fae’r Gorllewin drwy’r 
Gronfa Gofal Integredig wedi’n galluogi i ddatblygu 
cyfres o weithgareddau marchnata cyffrous a 
ddylunnir i gynyddu ymwybyddiaeth o ofalu fel gyrfa 
bosib, a chwalu unrhyw fythau neu gamsyniadau o 
ran yr hyn y gallai rôl fel gofalwr ei chynnwys”.  

Nyrsio Ardal 
Pwynt Cyswllt 

Unigol 
Abertawe 

Byrddau 
Diogelu Bae’r 

Gorllewin 
 

Y Cynnydd 
Diweddaraf 

Yn y pen draw, nod yr ymgyrch yw pwysleisio y gall 
gwaith gofal fod yn amrywiol ac y gallai fod yn addas 
i amrywiaeth eang o unigolion. Nid oes angen 
cymwysterau na phrofiad blaenorol o reidrwydd. Yr 
hyn sy’n wirioneddol bwysig yw agwedd ofalgar a 
thosturiol ac awydd i gefnogi pobl eraill i fyw’n 
ddiogel ac yn gyfforddus yn eu cartrefi eu hunain.  
 

Ceir mwy o wybodaeth drwy fynd i:   

          
  www.westernbay.org.uk/care 

http://www.baergorllewin.org.uk


Byrddau Diogelu 

Bae’r Gorllewin 
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Mae wedi bod yn amser prysur iawn i gydweithwyr ar fyrddau 
diogelu Bae’r Gorllewin gan y treuliwyd y misoedd diwethaf yn 
llunio rhaglen o weithgareddau ar gyfer Wythnos Genedlaethol 
Diogelu 2017.  
 

Fe’i cynhelir rhwng 13 ac 17 Tachwedd a’r brif elfen fydd ymgyrch 
cynyddu ymwybyddiaeth mewn partneriaeth â gorsaf radio ‘The 
Wave’, a fydd yn darlledu cyfres o hysbysebion gwybodaeth drwy 
gydol yr wythnos. 
 

Bydd pob diwrnod yn canolbwyntio ar thema wahanol sy’n 
gysylltiedig â diogelu. Dyma hwy:  

·        Dydd Llun – Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant  

·        Dydd Mawrth - Caethwasiaeth Fodern 

·        Dydd Mercher - Iechyd Meddwl a Gwytnwch  

·        Dydd Iau - Cam-drin a chamfanteisio Ar-lein 

·        Dydd Gwener - VAWDASV (Trais yn erbyn Menywod, 

Trais Domestig a Thrais Rhywiol).  

Adolygiadau Arfer — Cyhoeddiadau/Adroddiadau Blynyddol 

Disgwylir i Fwrdd Diogelu Oedolion Bae’r Gorllewin gyhoeddi ei 
‘Adolygiad Arfer Oedolion’ yn nes ymlaen y mis hwn.  
Mae Bwrdd Diogelu Plant Bae’r Gorllewin wedi cyhoeddi 
‘Adolygiad Arfer Plant’ sydd ar gael yn www.wbsb.co.uk  
 

Hefyd, mae’r ddau fwrdd wedi cyhoeddi ei adroddiadau blynyddol, 
sydd ar gael i’w darllen ar-lein. 

 

Newyddion Eraill … 
 

Bu rhai newidiadau i aelodaeth BDPBG gan fod Nick Jarman, 
Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol Castell-nedd Port 
Talbot a Chadeirydd y bwrdd, newydd orffen fel Cadeirydd er 
mwyn dechrau swydd newydd yng Nghyngor Sir Dorset.  

Ar hyn o bryd, mae Aled Evans (Cyfarwyddwr Addysg Cyngor 
Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot) yn gweithredu fel 
Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol dros dro, felly bydd 
yn cyflawni rôl y Cadeirydd nes i rywun gael ei benodi’n barhaol.  
 

Gellir cael mwy o wybodaeth am waith y byrddau neu’r 
cynlluniau ar gyfer Wythnos Genedlaethol Diogelu 2017 drwy 
fynd i www.wbsb.co.uk   

 

 
Cael yr wybodaeth a’r cyngor cywir yw’r cam cyntaf allweddol tuag at gael y gofal a’r 

gefnogaeth gywir. 
 

Mae Cyfeiriadur Gwasanaethau Gofal a Chefnogaeth Pen-y-bont ar Ogwr, Castell-nedd Port Talbot 
ac Abertawe 2017/18 yn cynnig arweiniad cynhwysfawr i ddewis gwasanaethau gofal a thalu 

amdanynt. Mae’n cynnwys rhestr hir o ddarparwyr preswyl a gofal cartref, gwasanaethau arbenigol 
a chysylltiadau defnyddiol i helpu oedolion ag anghenion gofal a chefnogaeth i wneud y dewisiadau 

cywir iddynt hwy. 
 

Lluniwyd y cyfeiriadur gan Care Choices (www.carechoices.co.uk) gyda mewnbwn gan AGGCC, 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot a 

Dinas a Sir Abertawe. 
 

Gellir cael copïau drwy e-bostio Swyddfa Rhaglen Bae’r Gorllewin yn 
western.bay@swansea.gov.uk neu drwy ffonio 01792 633805. 

    Dewis y Gofal Cywir 

http://www.wbsb.co.uk
http://www.wbsb.co.uk
http://www.carechoices.co.uk/


T U D A L E N  3  

“Rwy’n hynod 

frwd am y 

gwaith rwy’n 

ei wneud. 

 

Mae gofalwyr 

yn weithlu 

anhysbys a 

gwasgaredig, 

felly yn aml ni 

chlywir eu 

lleisiau.” 
 

 

 

Linda Jaggers 
 

Cynrychiolydd y Gofalwyr 

Bwrdd Partneriaeth 

Rhanbarthol Bae’r Gorllewin 

 

Yn rhifyn mis Awst o Gylchlythyr Bae’r 
Gorllewin, cyflwynwyd yr eitem gyntaf yn ein 
cyfres newydd ‘Cwrdd â’r Bwrdd’ i chi . Bydd 
erthyglau rheolaidd i gyflwyno aelodau Bwrdd 
Partneriaeth Rhanbarthol Bae’r Gorllewin a rhoi 
cip ar eu rôl ar y bwrdd ac yn ei weithgareddau.  

Yn ddiweddar, aethom ati i gwrdd â Linda 
Jaggers, sydd wedi bod yn cyflawni rôl 
Cynrychiolydd y Gofalwyr ers ei sefydlu yn 2016.  

Hefyd, mae Linda yn wirfoddolwr ac yn aelod o 
bwyllgor Gofalwyr Cymru (www.carersuk.org/wales) - 
cangen Carers UK yng Nghymru.  
 

Linda Jaggers 
 

Cynrychiolydd y Gofalwyr  
Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Bae’r 

Gorllewin  
 

Cafodd Linda ei geni yn Brixton a threuliodd 
lawer o’i bywyd cynnar yn Essex cyn dod i 
Gymru i ddechrau o’r newydd ar ôl colli ei gŵr 
yn 2000.  

“Roedd yn gyfnod anodd iawn, ond rwy’n dwlu 
ar Gymru a gwnaeth y newid fyd o les i fi. 
Cadwais fy hun yn brysur gyda gwaith 
gwirfoddol ac yn 2001 cwrddais â Charles, a 
oedd wedi colli’i briod hefyd.” 
 

Priododd Linda a Charles yn 2002 ac ymgartrefu 
yng Nglyn-nedd, Castell-nedd Port Talbot.   
Mae Linda bellach yn gofalu am ei gŵr, yn 
ogystal â threulio cyfran helaeth o’i hamser yn 
hyrwyddo achosion gofalwyr yn rhanbarthol ac 
yn genedlaethol.  
 

“Rwy’n hynod frwd am y gwaith rwy’n ei wneud. 
Mae gofalwyr yn weithlu anhysbys a 
gwasgaredig, felly yn aml ni chlywir eu lleisiau, 
meddai Linda, a glywodd am Fwrdd Partneriaeth 

Cwrdd â’r Bwrdd 
Dod i adnabod aelodau  

Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Bae’r Gorllewin 

Bae’r Gorllewin drwy’i chysylltiadau â Gofalwyr 
Cymru.  
 

Mae bod yn aelod o’r bwrdd yn waith caled, ac 
mae cylch gwaith helaeth y rhaglen yn golygu 
bod rhaid deall llawer o wybodaeth yn aml, ond 
rwy’n cael llawer o gefnogaeth gan Ofalwyr 
Cymru a Swyddfa Rhaglen Bae’r Gorllewin.  
 

Mae rôl Cynrychiolydd y Gofalwyr yn un 
hollbwysig. Ceir miloedd o ofalwyr yn ein 
rhanbarth, y mae eu gwaith caled a’u 
hymroddiad yn haeddu cydnabyddiaeth.  

Rwy’n teimlo bod arnaf ddyletswydd iddynt i 
wneud fy ngorau a rhoi popeth posib i’r rôl.”  

 

Ffotograff o Linda a 

Charles yn eu cartref 

eu hunain fel rhan o 

ddeunydd hyrwyddol 

Gofalwyr Cymru sy’n 

cynnig ‘Cymorth a 

Chyngor‘ i ofalwyr 

http://www.carersuk.org/wales


Wyddech chi…? 
 

Ym mis Medi, lansiwyd ’Pwynt Cyswllt Unigol’ newydd ar gyfer 
nyrsio ardal yn Abertawe. 
Cyflwynwyd y newid mewn ymateb i adborth gan feddygon 
teulu, staff ysbytai, y bobl sy’n atgyfeirio, cleifion a defnyddwyr 
gwasanaeth, a oedd o’r farn fod y llwybrau atgyfeirio blaenorol 
i nyrsio’n anodd eu defnyddio.  
 

Bydd y gwasanaeth newydd yn gwneud y canlynol: 

 Sicrhau bod y rhai sy’n atgyfeirio’n derbyn ymateb 
effeithlon ac amserol 

 Gwella rhyddhau o’r ysbyty 

 Monitro a mapio galw 

 Blaenoriaethu gofal cleifion 

 Clustnodi cleifion i wasanaethau priodol , a 

 Rhoi cyngor nyrsio priodol yn y pwynt cyswllt cyntaf.  
 

Sut mae’r Pwynt Cyswllt Unigol newydd yn 
gweithredu? 
 

Mae’r tîm yn cynnwys staff gweinyddol, gweithwyr cefnogi 
gofal iechyd a nyrsys ardal cymunedol profiadol. Mae’r tîm yn 
gweithio ar y cyd â swyddogaeth flaenoriaethu’r Tîm 
Amlddisgyblaeth (MDT) integredig yn y Pwynt Mynediad 
Cyffredin. Mae hyn ychwanegu gwerth mawr at y gwasanaeth 
ac yn golygu bod gan Abertawe’r swyddogaeth flaenoriaethu 
MDT gyflawn yn unol â’r model gorau ar gyfer Gwasanaethau 
Cymunedol Bae’r Gorllewin (gweler www.westernbay.org.uk/
projects/community-services). 

 

Sut mae’r Pwynt Cyswllt Unigol yn wahanol i ffyrdd 
blaenorol o weithio? 
 

Mae’r Pwynt Cyswllt Unigol yn disodli atgyfeiriadau ‘Hwb’ 
uniongyrchol, staff nyrsio yn casglu negeseuon o feddygfeydd a 
ffonio meddygfeydd yn rheolaidd am negeseuon.  Nid yw 
gwasanaeth y Pwynt Cyswllt Unigol yn atal unrhyw gyfathrebu 
wyneb yn wyneb neu dros y ffôn â’r meddyg, y nyrs ardal 
gysylltiedig, neu ei thîm.   

    Nyrsio Ardal  

   Pwynt Cyswllt Unigol 

 

                Ymagwedd syml newydd yn creu gwasanaeth mwy effeithlon yn Abertawe 
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Meddai Alison Ransome, Arweinydd Proffesiynol Nyrsio Ardal ar 
gyfer Abertawe a Rheolwr Hwb Integredig y Gorllewin: 
 

“Ers sefydlu’r prosiect, y nod fu darparu un pwynt mynediad i’r 
gwasanaeth, cryfhau blaenoriaethu a chreu pwynt cyswllt cyntaf 
gyda golwg ar draws y gwasanaeth, gan gynnal model hwb 
cadarn ar yr un pryd.  

“Mae Abertawe wedi arloesi’r ffordd ar gyfer un pwynt cyswllt i 
nyrsio ardal ym Mae’r Gorllewin, gan lwyddo i ddarparu 
gwasanaeth cydlynus. 
 

Derbyniwyd 5,507 o alwadau o fewn y mis cyntaf i’r gwasanaeth 
gael ei roi ar waith, sy’n dangos lefel y galw. Rydym yn falch bod 
yr ymagwedd hon yn creu profiad symlach a mwy cyson ar gyfer 
gweithwyr proffesiynol a’r rhai sy’n derbyn gwasanaethau.”  
 

Mae’r ffordd integredig hon o weithio’n gosod y sylfaeni hefyd ar 
gyfer cyflwyno System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru 
(gweler www.westernbay.org.uk/wccis), a roddir ar waith yn 
Abertawe erbyn diwedd 2018 ac a fydd yn gwella dulliau o rannu 
gwybodaeth rhwng gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol 
proffesiynol. 
 

I gael mwy o wybodaeth, ebostiwch  
Helen.StJohn@wales.nhs.uk   

 

 

Cynhelir cyfarfod nesaf Panel Dinasyddion Rhanbarthol Bae’r Gorllewin Ddydd Mercher, 29 Tachwedd (11.00am – 2.00pm)  
yn y cyfeiriad hwn:  

Canolfan Gristnogol Vine, Australian Terrace, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 1LY.  
 

Mae cyfarfodydd ar agor i ddefnyddwyr gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol, gofalwyr neu aelodau teulu yn ardaloedd Pen-y-
bont ar Ogwr, Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe. Bydd rhai sy’n dod yn cael y cyfle i ystyried yr agenda a’r papurau ar gyfer cyfarfod 
nesaf Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Bae’r Gorllewin a chynnig adborth yn ystod trafodaeth grŵp.   

Dylai unrhyw un â diddordeb mewn dod e-bostio Helen Evans (HelenE@nptcvs.org.uk) erbyn 20 Tachwedd. 
 

Mae lleoedd yn brin oherwydd maint y lleoliad, felly rhaid cofrestru. Dosberthir y papurau perthnasol i’r rhai sy’n dod saith niwrnod cyn y cyfarfod.   

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu ymholiadau am yr eitem yn ein cylchlythyr, e-bostiwch 

western.bay@swansea.gov.uk neu ffoniwch Swyddfa Rhaglen Bae’r Gorllewin ar 01792 633805 

Panel Dinasyddion Rhanbarthol Bae’r Gorllewin 

http://www.westernbay.org.uk/projects/community-services/
http://www.westernbay.org.uk/projects/community-services/
http://www.westernbay.org.uk/wccis
mailto:Helen.StJohn@wales.nhs.uk

