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Cyflwyniad
Cyd-destun
Ers dechrau 2020, wrth i COVID-19 ledaenu dros y byd, mae cyfyngiadau a mesurau’r
cyfnodau clo a oedd yn atal rhyddid pobl i symud wedi effeithio (ac yn parhau i effeithio) ar
y boblogaeth gyfan1.
Mae galluogi a chynnal cyswllt rhwng preswylwyr a pherthnasau yn cael ei dderbyn yn
eang fel elfen hanfodol ar gyfer llesiant pobl. Amlygwyd hyn fel elfen bwysig o ofal yn
ystod y cyfnod clo cyntaf, ac yn y cyfnodau dilynol. Ond mae'n cymryd llawer o amser i
drefnu hyn mewn ffordd deg ac effeithiol. Gall cael staff sydd ar gael i reoli ymweliadau
teuluol gan ddilyn rheolau pellter cymdeithasol, neu i gefnogi preswylwyr i gysylltu dros y
ffôn a'r rhyngrwyd fod yn her pan fydd gan staff cartrefi gofal lawer o flaenoriaethau i'w
cyflawni.
Mae potensial i wirfoddolwyr gyfrannu at gefnogi cartrefi gofal yn y tymor hwy, y tu hwnt i
COVID-19, er budd pawb. Gallant ddod â sgiliau newydd neu wahanol i ategu'r rhai a
ddarperir gan y gweithlu cyflogedig a darparu profiad sy'n gysylltiedig â gyrfa a boddhad
personol i wirfoddolwyr.
Mae mwy na 600 o gartrefi gofal ar gyfer pobl hŷn yng Nghymru. Felly, roedd angen dull
cenedlaethol o sefydlu fframwaith derbyniol ar gyfer gwirfoddoli. Roedd angen fframwaith
diogel, gyda chefnogaeth yr holl randdeiliaid, o ansawdd uchel cyson ac sy'n sicrhau'r
effaith gadarnhaol fwyaf effeithiol ar gyfer preswylwyr, perthnasau, staff a gwirfoddolwyr.
Yng nghanol mis Mai 2021, sefydlwyd y Prosiect Peilot Gwirfoddoli mewn Cartrefi Gofal.
Bwriad y prosiect peilot naw mis cychwynnol hwn oedd dod â gwirfoddolwyr i gartrefi gofal
mewn lleoliadau daearyddol gwahanol. Cynhaliwyd y prosiect gan Age Cymru, gyda
chefnogaeth gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, ac ariennir y prosiect gan
Lywodraeth Cymru. Mae'n adeiladu ar waith My Home Life Cymru, sy'n gweithio i gefnogi
ansawdd bywyd pawb sy'n byw, marw, a gweithio mewn cartrefi gofal, ac ymweld â nhw; a
Chyngor Cenedlaethol Mudiadau Gwirfoddol, a gynhaliodd brosiect gwirfoddoli mewn
cartrefi gofal tair blynedd rhwng 2013-2016, a ariannwyd gan yr Adran Iechyd.2
Mae cynnwys y gwirfoddolwyr gyda'r cartrefi gofal yn y prosiect peilot wedi sicrhau
mewnwelediad, dealltwriaeth a chanlyniadau cadarnhaol meddylgar i'r ddau grŵp, ac felly
drwy gysylltiad, i'r preswylwyr, eu perthnasau a'u ffrindiau. Dywedodd un gwirfoddolwr bod
y prosiect wedi rhoi mewnwelediad iddi ar gartrefi gofal, ac nad oedd ganddi fawr o brofiad
ohonynt cyn cymryd rhan.
Briff
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Briff y prosiect oedd treialu dull o ddatblygu gwirfoddoli mewn cartrefi gofal er mwyn
hwyluso a chefnogi ymweliadau a chyswllt cymdeithasol rhwng preswylwyr a pherthnasau.
Caiff recriwtio, hyfforddi a chymorth gwirfoddolwyr eu cydgysylltu gan Age Cymru i dreialu'r
dull hwn o ychwanegu gwerth a chapasiti at reolwyr a staff cartrefi gofal. Bydd hefyd yn
sefydlu sail ar gyfer mewnosod ac ymestyn cyfranogiad gwirfoddolwyr ledled Cymru yn y
tymor hwy.
Cwmpas y prosiect
Cytunodd saith cartref gofal ar gyfer pobl hŷn yng Nghymru i gymryd rhan. Roeddent
wedi'u lleoli yn Abertawe, Aberdâr, Castell-nedd, Caerdydd, Casnewydd ac Ynys Môn
(gweler tudalen 19). Drwy'r prosiect hwn, ein nod oedd helpu i adnewyddu'r berthynas
rhwng teuluoedd, perthnasau a staff cartrefi gofal. Roeddwn hefyd eisiau cefnogi eu twf
parhaus a lleihau’r pwysau ar rhai o'r staff gofal wrth drefnu a goruchwylio ymweliadau.
Cafodd gwirfoddolwyr o'r gymuned leol eu recriwtio, eu sefydlu a'u hyfforddi (gweler
Atodiad 5) i gyfarfod a chyfarch ymwelwyr rheolaidd â'r saith cartref gofal a ddewiswyd3.
Darparwyd canllawiau i wirfoddolwyr a rheolwyr a pherthnasau cartrefi gofal. (Gweler
Atodiad 6). Gwnaethom gyflwyno a gweithio gyda sefydliadau eraill sy'n rheoli
gwirfoddolwyr i gefnogi eu cyfranogiad yn y tymor hwy. (Gweler Atodiad 7, Gofod3)
Roedd profiadau gwirfoddolwyr yn cael eu monitro'n rheolaidd, a gofynnwyd hefyd am
adborth gan y rheolwyr cartrefi gofal dan sylw. Mae eu hadborth cadarnhaol yn yr
adroddiad hwn yn dystiolaeth o’u profiadau cadarnhaol.
Nodau'r prosiect
Drwy'r prosiect, ein nod oedd helpu i ailgysylltu ac adfer y berthynas rhwng teuluoedd,
perthnasau, ffrindiau a staff cartrefi gofal a helpu eu llesiant parhaus ar gyfer y dyfodol.
Mae ymrwymiad y rhanddeiliaid wedi bod yn ddwyochrog – mae'r cartrefi gofal wedi
darparu cefnogaeth ac yn eu tro, wedi derbyn cefnogaeth gan y gwirfoddolwyr a'r
teuluoedd.
"Y prif beth rydych chi'n ei wneud i ni yw sicrhau bod y cartrefi eisiau ein cael ni yno. Nid
yw eu gwaith yn hawdd yn ystod cyfnod COVID-19. Maent yn garedig ac yn groesawgar
oherwydd eich bod chi wedi gwneud yn siŵr eu bod nhw eisiau ni!"
Gwirfoddolwr, Ynys Môn

Beth wnaethom ni?
•

•
•

Datblygu ymgyrch recriwtio ar gyfer gwirfoddolwyr cartrefi gofal sydd â rôl benodol i
gefnogi cartrefi gofal gydag ymweliadau yn unol ag argymhellion COVID-19 ar y
pryd
Datblygu a darparu hyfforddiant sefydlu gwirfoddolwyr a hyfforddiant parhaus i
gefnogi anghenion y gwirfoddolwyr
Cydlynu'r gwaith o baru gwirfoddolwyr â'r cartrefi gofal
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Gadawodd Llys Hengoed a Pharc Hengoed yn Abertawe y prosiect am eu bod wedi gallu adfer eu protocolau ymweld
sefydledig
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•
•

Sicrhau bod gwirfoddolwyr yn derbyn cyfathrebiadau a chymorth rheolaidd i barhau
â'u gweithgarwch parhaus
Sicrhau bod data'n cael ei gofnodi'n gywir a monitro, gwerthuso ac adrodd yn
effeithiol am yr holl weithgareddau gwirfoddol yn unol ag arfer y cytunwyd arno, yn
ôl y gofyn.

Recriwtio
Mae recriwtio gwirfoddolwyr yn parhau. Yn anochel, ni wnaeth sawl ymgeisydd a holodd ar
y cychwyn ymateb i ohebiaeth bellach.
rewyd cronfa ddata gwirfoddolwyr i gadw llygad ar y prosesau recriwtio.
Cafodd pob gwirfoddolwr gyfweliad dros y ffôn i sicrhau addasrwydd. Yna, yn dibynnu ar
ymrwymiadau, y cyfnod cynefino, hyfforddi a gwiriadau'r Gwasanaeth Datgelu a
Gwahardd, gallai'r broses ymgysylltu gymryd sawl wythnos i'w chwblhau. Roedd
cyfathrebu drwy gydol y cyfnod hwn, boed dros y ffôn neu drwy e-bost, yn hanfodol bwysig
er mwyn cynnal momentwm.
Roedd cartrefi gofal a gwirfoddolwyr yn cael eu diweddaru drwy gydol y broses. Yn ystod y
cyfnod hwn, cawsom ddau newid o ran rheolwyr cartrefi gofal a chartrefi gofal yn gorfod
mabwysiadu protocolau digwyddiadau, a oedd yn gwneud cyfathrebu'n eithaf anodd ar
adegau.
Cymerodd yr holl broses, o'r cychwyn cyntaf, ac yna proses recriwtio a sefydlu cadarn, i
dîm bach o wirfoddolwyr hyfforddedig a oedd ar waith, dri mis, o ddiwedd mis Mai tan
ddiwedd mis Awst.
Erbyn hyn mae tîm o ddeuddeg gwirfoddolwr gweithredol ac mae recriwtio yn parhau.
Rhesymau a roddwyd gan wirfoddolwyr dros ymuno â'r prosiect
•

•

•

•
•

•
•

Myfyriwr proffesiynol gofal iechyd rhyngwladol a oedd â phrofiad blaenorol o
wirfoddoli yn India. Mae'r rôl wedi apelio oherwydd ei fod yn awyddus i aduno
anwyliaid.
Ar flwyddyn i ffwrdd cyn mynd i’r brifysgol, roedd am gael profiad cyn mynd i'r ysgol
feddygol. Eisiau dysgu sgiliau newydd a chynyddu hyder. Profiad o wirfoddoli i
ambiwlans Sant Ioan ac ieuenctid yr heddlu.
Eisiau astudio gofal cymdeithasol. Ar hyn o bryd mewn rôl weinyddol llawn amser.
Profiad blaenorol o weithio gyda nyrsys Marie Curie. Medrus o ran gwasanaeth
cwsmeriaid ac eisiau gwneud gwahaniaeth drwy gefnogi pobl.
Ymddeoliad cynnar gyda chefndir y Gwasanaeth Sifil. Trefnus iawn. Profiad o ofalu
am aelodau hŷn o'r teulu, ac yn gyfarwydd ag amgylchedd cartrefi gofal.
Gwirfoddolwr blaenorol gyda Marie Curie. Mae amgylchiadau bywyd wedi newid
felly roeddent am ddefnyddio amser sbâr i wneud rhywbeth dros eraill. Swydd llawn
amser mewn gweinyddu yn y sector gwirfoddol.
Nyrs wedi ymddeol o’r gwasanaethau i oedolion, yn gofalu am fam. Profiad
gwirfoddoli gyda'r Samaritans.
Hoffai ddilyn gyrfa gofal cymdeithasol. Cyfrifoldebau gofal a rhiant sengl.
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•

•
•
•
•

Gwraig weddw sydd am ddefnyddio ei hamser i helpu eraill i ailgysylltu ag
anwyliaid. Eisiau newid ei chanfyddiad o gartrefi gofal wedi profiad annymunol
blaenorol.
Eisiau gweithio yn y maes gwaith cymdeithasol. Cynghorydd yn y Brifysgol yn
cynorthwyo myfyrwyr eraill. Eisiau helpu'r gymuned.
Profiad blaenorol o weithio mewn cartref gofal, cyfrifoldebau gofal dros fab.
Cefndir cyfreithiol bancio, wedi ymddeol. Yn poeni am y preswylwyr. Wedi'i
gysylltu'n lleol â'r cartref gofal. Cymraeg iaith gyntaf.
Profedigaeth ddiweddar o neiniau a theidiau. Profiad gwirfoddoli cynharach mewn
siopau elusennol.

Hyfforddiant cyn lleoli a chymorth parhaus
Mae sesiwn hyfforddi arbenigol a gyd-gynlluniwyd gan Age Cymru a Real Communication
Works ac a gyflwynwyd gan y tîm craidd i bob gwirfoddolwr wedi bod yn un o gryfderau'r
prosiect hyd yma, gan fod pob gwirfoddolwr yn ei werthfawrogi. (Gweler Atodiad 5)
Ein bwriad gwreiddiol oedd cynnwys staff cartrefi gofal yn y sesiynau hyfforddi, ond nid
oeddent yn gallu cymryd rhan oherwydd materion amser. Mynegodd pob gwirfoddolwr
foddhad mawr gyda'r gefnogaeth barhaus a gawsant gan Age Cymru. Roedd y
gwirfoddolwyr yn gadarnhaol am eu hymgysylltiad â thîm Age Cymru a'r prosiect.
Roedd Swyddog Cymorth Gwirfoddolwyr Age Cymru yn gyfrifol am sicrhau bod pob
gwirfoddolwr yn cael profiad gwasanaeth cadarnhaol drwy gymorth gweinyddol ac
ymarferol. Roedd hyn yn golygu cydlynu'r broses o recriwtio, cefnogi a rheoli gwirfoddolwyr
a goruchwylio'r gwaith o weithredu'r gwasanaeth gwirfoddolwyr o ddydd i ddydd, mewn
ffordd gyson ac effeithlon i sicrhau profiad gwirfoddol o ansawdd uchel.
Dechreuodd rôl Swyddog Cymorth Gwirfoddolwyr y prosiect peilot cychwynnol ar 17 Mai a
disgwylir iddo barhau tan ddiwedd mis Rhagfyr 2021.
"Hyd yn hyn rwyf wedi mynd drwy'r cais/galwad ffôn am wybodaeth gan Zoe a gwiriad Y
Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd dros Zoom a chyflwyniad i rôl gwirfoddolwr y cartref
gofal ac yna'r hyfforddiant dros Zoom gyda Sarah a Suzy. Roedd pob un o'r cysylltiadau
hyn yn drefnus ac yn amserol. Gwnaeth cynnwys yr holl uchod argraff fawr arnaf.
Esboniwyd popeth yn llawn ac yn glir. Roeddwn i'n gweld popeth mor ddi-fai hyd yn hyn."
Gwirfoddolwr
Tystiolaeth o effaith gadarnhaol
Mae pawb sy'n rhan o'r prosiect wedi elwa ac wedi mynegi eu diddordeb mewn ymwneud
â'r cartrefi eto, gyda'r preswylwyr – ac o ran gweithgareddau y gallant gymryd rhan
ynddynt.
Ni allai Prosiect Peilot Gwirfoddoli mewn Cartrefi Gofal fod wedi digwydd heb agweddau
cadarnhaol a chyfranogiad ymroddedig y cartrefi gofal a'r gwirfoddolwyr. Mae'r
gwirfoddolwyr yn rhoi cyfle i wneud gwahaniaeth cadarnhaol i'r bobl sy'n byw a gweithio yn
y cartrefi gofal, ac sydd yn ymweld â nhw.
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Mae cartrefi gofal y prosiect peilot i gyd wedi croesawu'r prosiect yn frwdfrydig. Rhwystr y
maent yn ei wynebu ar hyn o bryd, yw diffyg amser ar gyfer rheoli gwirfoddolwyr yn fewnol.
Yn y ddau gartref lle gadawodd rheolwyr, bu diffyg ymgysylltu ac ymrwymiad dilynol. Mae'r
gwahaniaeth rhwng rolau gwirfoddolwyr a swyddi cyflogedig wedi bod yn glir ac yn
gyffredinol bu perthynas gadarnhaol â'r staff. Mae tîm y prosiect wedi cynnig cymorth i
wirfoddolwyr a chartrefi gofal fel ei gilydd, gan gynnwys sesiynau adborth grŵp a chymorth
un-i-un. Nododd pob cartref ei fod yn fuddiol bod sefydliad trydydd parti yn cymryd rhan i
gwblhau'r gwaith papur ac i recriwtio a chadw'r gwirfoddolwyr.
Mewn un cartref gofal, mae ymwelwyr ar hyn o bryd yn cwblhau'r profion llif unffordd ac yn
cofrestru canlyniadau ar-lein cyn eu hymweliadau. Dywedasant wrthym fod ymweliadau'n
eithaf agored, a bod teuluoedd yn dangos eu canlyniadau ac yn mynd at y preswylydd sy'n
aros yn y lolfa pan fyddant yn cyrraedd.
Fodd bynnag, erbyn mis Hydref, roedd yr angen am wirfoddolwyr wedi newid yn sylweddol
ers i'r cyfyngiadau leddfu. Dywedasant, pan fydd ymweliadau'n parhau, fod y cartref gofal
yn cynnal gweithgareddau, ac awgrymon nhw y byddai'n ddefnyddiol cael y
gwirfoddolwr/wyr i gynorthwyo gyda gweithgareddau pan na fyddai’r cartref gofal yn
brysur, heb fod â chyfrifoldeb llwyr dros breswylwyr.
Dangosodd holiadur Survey Monkey ym mis Hydref fod yr holl wirfoddolwyr naill ai'n fodlon
iawn neu'n fodlon ar y rôl wirfoddoli.
"Rwy'n hoffi siarad gyda'r preswylwyr, gan wneud iddyn nhw deimlo'n hapus. Cefais un
sgwrs gyda phreswylydd am Cosmeston lle'r oedd wedi byw a lle rwy'n byw nawr. Buom
yn siarad am sut roedd y parc arfer fod yn chwarel ac am sut mae'n barc cyfan yn awr a
sut mae wedi newid; ac roedden ni'n gallu rhannu sut beth oedd e o'r blaen a sut beth yw
e nawr. Dywedodd fod y sgwrs yn ei wneud yn hapus a diolchodd i mi am siarad ag ef."
Gwirfoddolwr
Effaith gwirfoddolwyr
Prif effaith gwirfoddolwyr fu'r amser, y ddealltwriaeth a'r ymrwymiad rheolaidd y maent
wedi'u cyfrannu. Bu lefelau gwahanol o niferoedd gwirfoddolwyr, ac felly effaith gwahanol,
ymhlith y cartrefi gofal sy'n cymryd rhan.
Mae lleoliad daearyddol, ac felly demograffeg y boblogaeth wedi gwneud gwahaniaeth
amlwg o ran mynediad i wirfoddolwyr ac argaeledd, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig.
Er enghraifft, yng Nghaerdydd a Chasnewydd, mae mwy o wirfoddolwyr wedi gwneud cais
i ymuno â'r prosiect, ond yn Aberdâr, bu prinder ymgeiswyr. Yn Ynys Môn, dim ond un
person gwnaeth wirfoddoli, rhywun a oedd eisoes â pherthynas â'r cartref drwy aelod o'r
teulu a oedd yn breswylydd.
Er bod datblygu perthynas â theuluoedd wrth iddynt gyrraedd a gadael y cartref gofal yn
cynnig effaith gadarnhaol, mae hefyd yn codi rhai pryderon posibl am wirfoddolwyr wedi
teimlo na allant ymgysylltu'n llawnach (gan arwain at gymhelliant is o bosib).
Gwelwyd gan reolwyr cartrefi gofal bod cymryd rhan yn effeithiol yn cael effeithiau
emosiynol cadarnhaol ar deuluoedd. Mewn sesiynau adborth, pwysleisiwyd natur
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gyfatebol cyfranogiad gan nifer o wirfoddolwyr. Roeddent yn disgrifio ennill amrywiaeth o
fanteision gan gynnwys magu hyder, boddhad o helpu, ymdeimlad o gymuned a datblygu
sgiliau cyfathrebu.

"Mae’n brysur am 11.00am ac yna mae'n dawel ar y cyfan. Heblaw am yr ymwelwyr, nid
oes neb yn siarad â mi mewn gwirionedd, felly treuliais fy amser yn darllen taflenni’r cartref
gofal a oedd yn ddefnyddiol gan fod un o'r ymwelwyr wedi dod allan a gofyn ychydig o
gwestiynau i mi yr oeddwn yn medru eu hateb"
Gwirfoddolwr
"Mae gwirfoddoli yn broses ddwyffordd. Roedd un o'n gwirfoddolwyr yn swil iawn pan
ymwelodd gyntaf. Wedi bod gyda’r preswylwyr, mae wedi dod allan o'i gragen nawr."
Rheolwr Cartref Gofal
"Roedd hwn yn sifft bleserus iawn. Rwy'n dechrau meithrin perthynas gyda'r ymwelwyr ac
roedd dynes yn cofio fy enw'r wythnos hon ac yn gofyn a oeddwn yn cael penwythnos braf
a wnaeth i mi deimlo fy mod yn cael fy nerbyn yma. Rwy'n mwynhau sgyrsiau diddorol
gyda'r ymwelwyr ac rwy'n gyffrous oherwydd yr wythnos nesaf rydw i’n disgwyl bod yn
brysur! Fel arfer mae'n brysur yn yr hanner awr gyntaf, yna'n dawel gydag ambell
ymwelydd tua 12 ond heddiw aeth yn gyflym iawn."
Gwirfoddolwr

Ymateb i rolau gwirfoddolwyr ac effaith hynny, o gartrefi gofal
Rhwng mis Gorffennaf a mis Tachwedd (20 wythnos), cyfrannodd deg gwirfoddolwr 120
awr. Dylid cofio bod cyfyngiadau symud cartrefi gofal ac ymrwymiadau gwirfoddolwyr eu
hunain wedi cael effaith ar hyn.
"Mae'r cyfathrebu wedi bod yn ardderchog. Mae Zoe wedi bod yn wych wrth gydlynu
popeth. Yr oedd yn anffodus ein bod wedi cael y rhwystrau a fu eleni. Mae popeth wedi'i
gyfathrebu ac nid oes neb wedi'i adael yn ansicr am unrhyw beth. Dydw i ddim yn credu y
gallwn ni fod wedi rhoi tro llawn iddo oherwydd yr holl gyfyngiadau sy'n dal i ddod yn ôl ac
ymlaen."
"Rwy'n credu mai'r hyn rydyn ni wedi'i werthfawrogi fwyaf yw proffesiynoldeb y
gwirfoddolwyr. Fel rheolwyr rydym bob amser yn gweithio gyda phreswylwyr neu
berthnasau sydd weithiau'n gadarnhaol ac weithiau'n negyddol. Roedd y gwirfoddolwyr
beth oeddwn yn disgwyl iddynt fod. Mae gan bob un ohonom bersonoliaethau gwahanol,
ond maent yn broffesiynol ac yn barchus."
"Rydych chi wedi ticio'r holl flychau - wedi mynd yn ôl at y Llywodraeth i ofyn am wella'r rôl.
Yr ydych wedi gwrando ar y gwirfoddolwyr, ac mae'n esblygu wrth i'r canllawiau esblygu
hefyd. Does dim byd mwy."
Rheolwr Cartref Gofal
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Mae newid protocolau Covid ac anghenion preswylwyr, teuluoedd a staff wedi dylanwadu
ar gyfranogiad ac effaith gwirfoddolwyr mewn un cartref gofal. Teimlai rheolwyr y cartref ei
bod yn well parhau'n hyblyg wrth ymateb i'r canllawiau peilot ar weithgareddau gwirfoddol,
er mwyn cefnogi preswylwyr, staff a gwirfoddolwyr yn well, fel y dengys y disgrifiad
canlynol.
Ddechrau mis Hydref, anfonodd dirprwy reolwr cartref gofal Caerdydd adborth i'r tîm. Ei
farn ef oedd bod rôl y gwirfoddolwyr yn gwirio profion llif unffordd. Roedd y profion yn
gyfrifoldeb mawr i wirfoddolwyr nad oeddent yn adnabod y preswylwyr a'r teuluoedd sy'n
ymweld yn rheolaidd. Roedd yn pryderu y gallai hyn achosi mwy o ddryswch na petai’n
caniatáu i'w Concierge barhau â'r rôl hon eu hunain. Dywedodd, os yw rôl y gwirfoddolwr
yn anhyblyg, os yw'r gwirfoddolwyr yn cael eu hatal rhag helpu gyda gweithgareddau neu
eistedd a sgwrsio â phreswylwyr yn ystod eu hamser yn y cartref, yna efallai y bydd yn
rhaid iddynt dynnu'n ôl o'r prosiect, gan nad oes angen gwirfoddolwyr yn y rôl wreiddiol a
nodir ar gyfer y prosiect erbyn hyn.
Esboniodd, pan fydd ymweliadau'n parhau heb unrhyw brotocolau'r cyfnod clo, eu bod yn
cynnal gweithgareddau. Soniodd y byddai'n ddefnyddiol i'r gwirfoddolwr gynorthwyo gyda'r
gweithgaredd pan fyddant yn dawel, megis troi taflenni cerddoriaeth drosodd neu godi pêl
traeth tra bod trigolion yn chwarae tenis pêl traeth, neu'n cael sgwrs yn gyffredinol.
Cytunodd y cartref gofal y gallai'r gwirfoddolwyr eistedd gyda phreswylwyr yn yr
ystafelloedd cymunedol i sgwrsio ac efallai mofyn te / coffi, cyn belled â'u bod yn gwirio
gyda'r staff yn gyntaf am ofynion dietegol. Roedd y cartref gofal am weld a oedd y rôl hon
yn addas. Aeth un gwirfoddolwr i mewn dros y penwythnos ac fe drefnon nhw iddi sgwrsio
â phreswylwyr a gwnaeth de / coffi ar ôl ymgynghori â'r staff am ofynion unigol.
Edrych ymlaen
"Mae pob preswylydd yn wahanol, felly mae dymuniadau ac anghenion pawb yn tueddu i
amrywio'n fawr. Mae rhai sy'n berffaith hapus gyda'u cwmni eu hunain. Yn y dyfodol, rwy'n
credu ein bod yn ehangu'r 'Gymdogaeth Atgofion' i ddau lawr o'r cartref i drigolion sydd
wedi symud ymlaen ar hyd eu taith gyda dementia. Bydd angen cymhareb staff uwch ar
gyfer hyn. Pe bai gennym fwy o wirfoddolwyr a oedd yn gallu cynorthwyo gyda'r
gweithgareddau, po fwyaf o amser y maent yn ei dreulio, gallai arwain at ganlyniadau
gwych gyda'r preswylwyr hyn ac i'r teuluoedd. Byddai'n ddefnyddiol ehangu eu haddysg ar
gyfathrebu os yw hynny'n rhywbeth y mae gan y gwirfoddolwyr ddiddordeb mewn dysgu.
Byddai mwy o bobl yn ymwybodol o beth yw dementia a sut rydym yn amlygu cefnogaeth,
byddai camu tuag at gymdogaethau sy'n ystyriol o ddementia yn y maes ehangach yn
gam cadarnhaol."
Rheolwr Cartref Gofal
"Gallwn eu hyfforddi os oes angen. Bydd yr hyfforddiant ar y ffôn neu ar dabled. Mae
gennym RITA hefyd yn dod yn fuan a bydd y gwirfoddolwyr yn gallu helpu gyda hynny.
Mae RITA (Gweithgareddau Therapi Rhyngweithiol Atgofion) yn ddyfais electronig fawr
sydd â chwisiau ac ati. Mae'r Awdurdodau Lleol yn ei dreialu."
Rheolwr Cartref Gofal
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"Ar hyn o bryd gallwn ddarparu rhai ffurflenni (sy'n cofnodi gwybodaeth sydd wedi'i rhannu)
i drosglwyddo i'r rheolwyr neu'r nyrsys... Byddai'n dda pe baent yn gallu adrodd am y
wybodaeth bwysig maent wedi casglu at y nyrs ar yr uned ar unwaith. Byddai'n
ddefnyddiol iawn. Ffurflen allbwn i bob un o'r preswylwyr gofnodi'r hyn maen nhw'n ei
deimlo sy'n bwysig."
Rheolwr Cartref Gofal
"Byddem wrth ein boddau gyda mwy o wirfoddolwyr i gefnogi gweithgareddau yn y
cartref."
Rheolwr Cartref Gofal
"Nid oes dim a fyddai wedi ein darbwyllo rhag cymryd rhan yn y prosiect. Fe darodd y
marc. Yr ydym bob amser wedi dymuno byddai ystod eang o wirfoddolwyr yn dod i mewn,
ond am wahanol resymau, boed yn amser neu'n logisteg, nid ydym wedi gallu cael y
cyflenwad llawn hwnnw y byddem wedi'i ddymuno. Os ydych chi'n gallu ‘bwydo’
gwirfoddolwyr atom mae hynny'n wych. Mae'n gwneud cymaint o wahaniaeth, gyda
chefnogaeth i'r tîm ac mae'n wych i'r preswylwyr."
"Yr hyn rydym wedi'i ddysgu yw bod y cydgysylltwyr gweithgareddau wedi cymryd yr
awenau a'i bod yn fuddiol iddynt gymryd rhan o'r diwrnod cyntaf."
Rheolwr Cartref Gofal
"Mae'r prosiect wedi bod yn ddefnyddiol ond daeth ar adeg pan fu newidiadau yn y
rheoliadau. Byddai'n ddefnyddiol iawn pe bai wedi dechrau yn y cyfnod blaenorol! Ond er
bod newidiadau wedi bod i'r cyfyngiadau, i'r perthnasau sy'n dod i mewn, mae cael rhywun
i'w helpu gyda chyfarpar diogelu personol, clymu'r ffedog a phethau felly wedi bod o
gymorth mawr."
Rheolwr Cartref Gofal
"Dwi wedi bod yno ers dau fis a nawr mae'r trigolion yn fy adnabod! Mae'n braf teimlo'n
ddefnyddiol – rydych chi'n gwneud rhywbeth sy'n helpu ac rydych chi'n cael eich
gwerthfawrogi, mae'n deimlad da."
Gwirfoddolwr
"Mae wedi bod yn agoriad llygad i weld a sylweddoli pa mor brysur a faint o frwdfrydedd
sydd, a chymaint mae’r holl staff gofal wedi ymrwymo i’r swydd. Gall unrhyw beth y gallwn
ei wneud, waeth pa mor fach, helpu i dynnu'r pwysau oddi arnynt, hyd yn oed os yw'n
golygu y gallant fynd i wneud paned o de. Dwi wedi bod yn gwrando."
Gwirfoddolwr
"Roedd D yn un o'r gwirfoddolwyr cyntaf ac roedd yn awyddus iawn i ehangu'r hyn a
wnaeth. Mae'n ymgysylltu â'r trigolion yn eithaf aml, yn enwedig yn ystod y cyfnod clo,
mae'r trigolion yn gweld yr un wynebau drwy'r amser, felly mae wyneb newydd, a sgwrs
newydd yn wych. Mae cael rhywun yno i sbario 5 neu 10 munud i gael sgwrs neu
gynorthwyo gyda gweithgareddau, mae'n amhrisiadwy."
"Bydd y gwirfoddolwyr yn cysgodi'r staff fel y gallant arsylwi ar y sesiynau ymweliad
digidol fel y gallant ddysgu manylion y preswylwyr cyn iddynt ddefnyddio FaceTime ar eu
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pennau eu hunain. Mae sesiynau FaceTime yn bobl benodol ar adegau penodol ac yn
cael eu harchebu'n rheolaidd fel y gall y gwirfoddolwyr ddarllen y taflenni o flaen llaw gan
ein bod yn gwybod pwy sy'n galw a phryd."
"Gyda gwiriadau'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd manylach, gallai'r gwirfoddolwyr fynd
i ystafell y preswylydd i'w cynorthwyo i gyfathrebu â theuluoedd dros FaceTime neu
Messenger, drwy ddal y ddyfais ar gyfer y preswylydd neu fod yno i'w helpu tra bod y
teulu'n cyfathrebu â rhywun yn Sbaen, dyweder."
Rheolwr Cartref Gofal
"Wrth i mi gerdded drwy'r lolfa, mae un gŵr bonheddig sy'n eistedd ac yn gwau drwy'r
dydd a bydd yn galw allan ataf. Fel arfer, "Rwyf wedi rhedeg allan o wlân allwch chi fy
helpu?", neu "allwch chi helpu gyda’r gwau" neu "allwch chi godi'r pwyth i fyny?" Mae'r
staff yn chwerthin, yn meddwl 'beth mae'n mynd i'w ofyn iddi nesaf?!'
Gwirfoddolwr

Adborth ar rôl y gwirfoddolwyr
"Gyda derbyniad gallent hefyd helpu drwy siarad â'r person a chymryd nodiadau ar yr
hanes a all fynd ar eu ffeil a all ein helpu i baratoi'r cynllun gofal."
Rheolwr Cartref Gofal
"Roedd yn deimlad da gallu cynorthwyo'r cartref gofal gyda’r gweithgaredd pwysig hwn sy'n bwysig i drigolion ac ymwelwyr. Y teimlad o wneud rhywbeth defnyddiol yn fy
nghymuned."
Gwirfoddolwr
"Wrth symud ymlaen, efallai y byddai rhywfaint o hyfforddiant i'r gwirfoddolwyr o ran deall
dementia neu roi eu hunain yn esgidiau'r preswylwyr yn ddefnyddiol. Er enghraifft, os yw
rhywun wedi dioddef strôc, mae angen gallu teimlo empathi am y rhwystredigaeth y mae'r
person hwnnw'n ei deimlo – heb allu ymddwyn fel yr arferent. Efallai y byddai rhywbeth fel
hynny’n ddefnyddiol.”
Rheolwr Cartref Gofal
"Byddai hyfforddiant dementia pellach o gymorth. Mae un gŵr bonheddig wedi cael strôc
ac ni all gyfathrebu. Allwch chi ddim dweud beth sy'n digwydd iddo. Bydd y teulu'n dweud,
"cawsom ychydig o ymateb ganddo heddiw" ond nid wyf yn siŵr beth i'w ddweud wrtho."
Gwirfoddolwr
Mae'r gweithgareddau bob amser yn rhedeg o A i B i sicrhau bod y preswylwyr sydd am
gymryd rhan yn cyrraedd y gweithgaredd mewn pryd i fod yn rhan ohono, boed hynny'n
ffitrwydd, yn fag ffa neu'n bêl-rwyd. Mae'r gweithgareddau'n llawer o hwyl ond yn cymryd
llawer o drefnu felly pe gallai'r gwirfoddolwyr gynorthwyo, byddai hynny'n help aruthrol."
Rheolwr Cartref Gofal
"Mae gennym ffeil Naratif Dyddiol sydd yn ystafell pob preswylydd sy'n cael ei hadolygu'n
ddyddiol gan y nyrsys, y gallant ysgrifennu arni - pethau ar gyfer y cynllun gofal
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cymdeithasol. Gwybodaeth fel symud a thrin, dietau a hylifau ac ati. Byddaf yn gwirio ei
bod yn iawn i'r gwirfoddolwyr gael mynediad at hyn."
Rheolwr Cartref Gofal

Myfyrdodau allweddol – yr hyn a ddysgwyd gennym
Mae crynodeb byr o'r casgliadau allweddol a'r argymhellion ar lefel prosiect yn tynnu sylw
at nifer o ffactorau ar gyfer cartrefi gofal, teuluoedd ac anwyliaid a gwirfoddolwyr unigol.
Rydym wedi dysgu:
1. Ar lefel cartref gofal, mae tystiolaeth yn dangos bod y prosiect wedi cael effaith
gadarnhaol ar gartrefi gofal, perthnasau a gwirfoddolwyr.
2. Mae'r prosiect wedi cael llwyddiant amrywiol mewn gwahanol gartrefi gofal, sy'n
gysylltiedig ag ymgysylltu (a cholled) rheolwyr ac effeithiau COVID-19 ar gartrefi
gofal a'u staff.
3. Mae'r lefel isel o wirfoddolwyr sy'n manteisio mewn ardaloedd gwledig wedi atal
effaith y prosiect yno. Gall hyn fod yn gysylltiedig â nifer y gwirfoddolwyr posibl sy'n
byw yn yr ardal a/neu'r pellteroedd teithio sydd eu hangen, neu rywbeth arall. Gallai
ymchwil bellach archwilio anghymhellion posibl eraill.
4. Mae rheoli gwirfoddolwyr wedi bod yn dda mewn cartrefi sydd wedi gallu
ymgysylltu'n dda â'r prosiect, ond nid yw'n gyson. Yn anochel, mae cartrefi gofal
sydd â sefydlogrwydd tîm staff wedi gallu cael eu cynnwys yn fwy cyson. Mae'r rhai
sydd â throsiant uwch staff wedi cael trafferth parhau i gymryd rhan yn y peilot.
5. Mae'r model prosiect o gyfrifoldeb allanol dros recriwtio, dethol a hyfforddi
gwirfoddolwyr yn gweithio'n dda.
6. Byddai'r holl randdeiliaid yn elwa o hyfforddiant pellach, er enghraifft rheoli
gwirfoddolwyr, ymwybyddiaeth a chyfathrebu dementia, ymgysylltu empathig a
diogelu mwy datblygedig.

Recriwtio a rheoli gwirfoddolwyr – yr hyn rydym wedi'i ddysgu
1. Mae recriwtio gwirfoddolwyr wedi symud yn araf, er gwaethaf i ni hyrwyddo’r cyfle
yn helaeth. Efallai bod materion cyfyngedig wedi cynnwys nerfusrwydd a diffyg
gwybodaeth am gartrefi gofal, cyfyngiadau symud ysbeidiol, diffyg mynediad i'r
preswylwyr eu hunain a phryder am ddod â COVID-19 i mewn - neu ei ledaenu tu
allan.
2. Nid yw amrywiaeth ethnig ac oedran ymhlith gwirfoddolwyr wedi dangos unrhyw
dueddiadau penodol
3. Cymysg fu argaeledd ac ymrwymiad gwirfoddolwyr, ond i'r rhai sydd wedi bod yn
frwdfrydig maent yn ceisio cael mwy o gyfranogiad
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4. Byddai wedi bod yn heriol casglu adborth teuluol oherwydd argaeledd amser
cartrefi gofal a materion Y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data, ond dylid canfasio
eu barn a'u cynnwys mewn unrhyw ddatblygiad pellach o'r prosiect
5. Mae iechyd da yn cynnwys lles meddyliol, corfforol, cymdeithasol, emosiynol ac
ysbrydol. Mae'r cartrefi gofal yn cydnabod y ffocws anochel ar iechyd corfforol i
eithrio lles arall hyd yma ac mae hyn yn gwneud datblygiad y prosiect hyd yn oed
yn fwy perthnasol wrth symud ymlaen.
Pwyntiau i'w hystyried

1.

Ni ddylid tanamcangyfrif y dasg o recriwtio a'r amser sydd ei angen i reoli
gwirfoddolwyr.

2.

Nid yw pob cartref gofal yn deall natur, anghenion na gwir werth gwirfoddolwyr, na'r
hyn sy'n gysylltiedig ag ymgysylltu â nhw a'u rheoli.

3.

Gellid ehangu amrywiaeth o fewn recriwtio gwirfoddoli i gynnwys gwirfoddolwyr iau
a hŷn o ardaloedd gwledig a grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig.

4.

Gwnaethom werthuso'r prosiect yn rheolaidd wrth ei gyflwyno. Sefydlwyd system
adborth syml ar y safle gennym ar gyfer gwirfoddolwyr a chynhaliwyd nifer o
sesiynau adborth a monitro Zoom gyda nhw a thri arall gyda'r rheolwyr cartrefi
gofal, gan ddefnyddio cwestiynau a baratowyd ymlaen llaw. Ym mis Hydref,
cynhaliwyd arolwg ar-lein drwy Survey Monkey i gasglu profiadau gwirfoddolwyr o'r
prosiect.

Amlygodd y prosiect bedwar mater i bobl sy'n byw ac yn gweithio mewn cartrefi gofal a'u
hymwelwyr:
1.
2.
3.
4.

her ynysu
her amser
her bod ar wahan
pwysigrwydd ymgysylltu

Her ynysu
"Y syndod mwyaf i mi yw faint o breswylwyr oedd heb ymwelwyr o gwbl, achos does dim
teulu yn lleol. Mae Ynys Môn yn ardal ymddeol ac mae llawer o bobl hŷn wedi symud yno
o fannau eraill ar ôl ymddeol, felly nid yw eu teuluoedd yno – efallai eu bod yn byw yn
Lloegr, er enghraifft. Ac wrth gwrs, nid oes gan rai trigolion deulu agos. Mae yna bobl sy'n
methu dod allan o'u hystafelloedd am eu bod ar ddiwedd eu hoes. Mae 'na ambell
ymweliad yn eu hystafelloedd nhw nawr, er nad oedd yn yr haf."
Gwirfoddolwr
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“Mae cryn dipyn o'r ymwelwyr yn oedrannus eu hunain ac nid yw'r plant yn cael eu
caniatáu ar hyn o bryd. Mae cryn dipyn o'r ymwelwyr yn bartneriaid i'r trigolion ac yn hŷn o
ganlyniad. Mae un dyn wedi dweud nad yw un ymweliad hanner awr yr wythnos i weld ei
wraig yn ddigon. Mae'n byw ar ei ben ei hun ac yn unig iawn."
Gwirfoddolwr
"Dyw'r preswylwyr ddim yn gallu dod allan o'u hystafelloedd ar hyn o bryd."
Gwirfoddolwr
"Mae ymwelwyr yn aml yn bartneriaid a’r un mor oedrannus ac eiddil eu hunain. Mae pob
un o'r pedair uned y tu ôl i ddrysau wedi'u cloi oherwydd bod gan y preswylwyr ddementia,
felly nid oes gennyf fynediad at hynny."
Gwirfoddolwr
"Mae gennym rai gweithgareddau wedi'u cynllunio ond mae digwyddiadau mewn rhai o’r
unedau. Mae gennym rai unedau dan gyfyngiadau felly ni chaniateir i ni gymysgu y tu
allan i'r uned felly bydd ein staff yn canolbwyntio mwy ar hynny."
Rheolwr Cartref Gofal
"Dwi wedi gwneud tair sifft hyd yn hyn. Dim ond un ymwelydd y gall preswylwyr ei gael ar y
tro. Mae gennym pod ac maen nhw'n gwneud eu gorau glas i gadw'r trigolion yn ddiogel,
ond mae'n siomedig mewn gwirionedd - nid yw'r system ymweld yn gweithio mewn
gwirionedd. O'r 15-20 o breswylwyr, dim ond 2 neu 3 fydd yn gallu cael ymweliad ar
unrhyw ddiwrnod. Pan fyddwch yn meddwl am yr holl lanhau y mae'n rhaid ei wneud ar ôl
ymweliad fel bod yr ardal yn cael ei diheintio'n iawn, os daw aelod o'r teulu i mewn am
awr, mae angen i ni ofyn iddynt adael yn brydlon oherwydd yr amser y mae'n ei gymryd i
lanhau'r ystafell cyn i'r ymwelydd nesaf ddod i mewn."
Gwirfoddolwr
"Roedd y cartref gofal yn dawel iawn y prynhawn yma - un neu ddau o ymwelwyr. Maen
nhw mewn Cyfnod Clo coch ar hyn o bryd. Ers yr wythnos ddiwethaf roedden nhw'n mynd
i adael i deuluoedd gael dau ymweliad dynodedig yr wythnos."
Gwirfoddolwr
"Maen nhw wedi gofyn i deuluoedd fynd â'r profion llif unffordd gartref a'u gwneud eu
hunain. Roedden nhw'n meddwl tybed pa mor hir y byddwn i o gwmpas, felly gofynnwyd i
mi. Ni all aelodau o'r teulu sy'n oedrannus wneud y profion eu hunain. Bydd hyn yn
rhwystro rhai aelodau o’r teulu rhag dod i mewn, felly rydw i wedi bod yn helpu gyda
hynny. Maent wedi bod yn ddiolchgar iawn am fy help ac maent yn falch iawn o'm cael i
wneud hynny ar eu cyfer. Maent yn nerfus am y pethau hyn drostynt eu hunain. Mae'r
rheoliadau wedi newid yn ddiweddar."
Gwirfoddolwr
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Ar gyfer cartrefi gofal a'u staff a'u preswylwyr, mae'r ymateb o ddydd i ddydd i'r argyfwng
wedi golygu galw parhaus, weithiau bron yn annioddefol, sy'n peri straen, heb unrhyw
atebolrwydd.4
"Rwy'n synnu pa mor anaml y mae rhai preswylwyr yn derbyn ymwelwyr, mae'n debyg bod
hynny oherwydd yr ardal wledig. Mae oedran 'gŵr/gwraig neu 'ymwelwyr/teulu agos' yn
adlewyrchu oedran y preswylwyr."
Gwirfoddolwr

Her amser
Amser – mae'r diffyg ar gyfer staff a'r ffordd y gall amser hongian yn drwm ar unrhyw
berson sydd wedi'i ynysu oherwydd rhaid, wedi cael ei amlygu a'i ddwysáu gan COVID195.
I reolwyr y cartrefi gofal, roedd pryderon dealladwy, gan gynnwys nifer yr ymweliadau
allanol gan deuluoedd, ffrindiau a phobl o asiantaethau allanol yn golygu amddiffyn
preswylwyr a staff, a ddaeth yn bryder ac yn her barhaus.
"Maent wedi bod yn fantais i'r cartref. Rwyf wedi clywed rhai o'r perthnasau yn dweud, "o...
neb allan o'r tu blaen heddiw?" felly mae cael y gwirfoddolwr allan o flaen y derbynnydd,
sydd yn medru gorffen tasgau eraill, wedi bod o gymorth go iawn."
Rheolwr Cartref Gofal

Her bod ar wahan
Mae teuluoedd wedi profi gwahanu corfforol ac emosiynol oddi wrth eu hanwyliaid,
datgysylltiad wrth eu perthnasoedd, eu cariad a'u cefnogaeth am gyfnod parhaus – yn y
rhan fwyaf o achosion, neu'r deunaw mis diwethaf yn ei gyfanrwydd. Mae teuluoedd a
pherthnasau wedi disgrifio'r golled emosiynol o fethu â threulio amser rheolaidd gyda'r rhai
y maent yn agos atynt, y bwlch sydyn yn eu bywydau lle'r oedd y person yn arfer bod a'r
cyfan a oedd yn gysylltiedig gyda’u caru ac ymgysylltu â hwy. Mae straeon anecdotaidd
am golli perthynas â phreswylwyr sy'n byw gyda dementia, a’u eu cyflyrau wedi dirywio,
ymhobman.6 7
"Mae'r preswylwyr yn ei chael hi'n anodd gan eu bod yn gorfod ffonio ac archebu ymweliad
ac mae teuluoedd yn dweud eu bod yn ei chael hi'n anodd cael gafael ar y cydlynydd
4

https://gov.wales/notifications-care-inspectorate-wales-related-covid-19-adult-care-homes-1-march-2020-28-july-2021html
‘CIW has been notified of 1,928 care home resident deaths with suspected or confirmed COVID-19 since 1 March
2020… 18.9% of all adult care home resident reported deaths during this period.’
5

https://www.bbc.co.uk/news/av/uk-wales-57756415
https://blogs.ncvo.org.uk/2015/12/03/volunteering-in-care-homes-tackling-loneliness-and-much-more/

6

https://www.alzheimers.org.uk/blog/coronavirus-care-home-restrictions-mum-forgetting-me

7

https://www.relres.org/keep-in-touch/
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gweithgareddau. Maen nhw'n annog teuluoedd i ddod am ddau ymweliad yr wythnos.
Roedd gen i restr o ymwelwyr ar y tro cyntaf roeddwn i yno ond nid y tro diwethaf - ond
maen nhw mor brysur."
Gwirfoddolwr
"Mae'r rheoliadau'n dweud, os yw ymwelwyr ddau fetr i ffwrdd, y gallant dynnu eu masgiau
i ffwrdd. Daeth gŵr bonheddig i mewn i ymweld â'i wraig a daeth un o'r staff o hyd iddynt
gyda'i gilydd yn ei hystafell, gan ddal dwylo. Roedd wedi tynnu ei fasg am mai dim ond am
wythnos yr oedd hi wedi bod yn y cartref gofal ac oherwydd ei dementia a'i dirywiad nid
oedd yn ei nabod mwyach. Roedd yn gobeithio, pe bai'n tynnu’r masg, y gallai adnabod ei
wyneb. Dywedodd wrthi fod ei fab wedi gwybod pa mor wael oedd cyflwr ei fam cyn iddi
symud i mewn i'r cartref ond ei fod wedi cuddio hynny oddi wrth ei dad."
Gwirfoddolwr

Pwysigrwydd ymgysylltu
Mae'r pandemig wedi canolbwyntio ar ymgysylltu dynol yn rheolaidd fel agwedd hanfodol
ar ofal a llesiant da. Ar gyfer pob cartref gofal, roedd hyn yn anodd ei gyflawni o'r cyfnod
clo cenedlaethol cyntaf ymlaen. Mae tystiolaeth helaeth8 sy'n dangos bod cynnal a galluogi
perthynas dda â phreswylwyr yn hanfodol i'w hiechyd a'u llesiant, felly maent hwy a'u
teuluoedd, yn ogystal â staff a rheolwyr, i gyd wedi cael trafferth ymdopi â straen
emosiynol y paradeim newydd, yn ogystal â'r gwahanu a'r pryder sydd wedi deillio'n
anochel.9
"Mae wedi bod yn fraint lwyr cael ein gwirfoddolwr yn y cartref. Yn wreiddiol, cynigiodd
wirfoddoli cyn neu ar ôl gweld ei modryb, mae hi bellach wedi cynyddu ei horiau ac wedi
rhoi'r gorau i'w slot ymweld ar gyfer teulu arall. Helpodd yn fawr pan oedd hi'n mewnbynnu
canlyniadau'r profion i'r porth - roedd hynny'n cymryd llawer o bwysau oddi arnom ni."
Rheolwr Cartref Gofal
"Roeddwn i'n synnu'n fawr wrth gael fy nghyflwyno i bawb. Fe'm synnwyd gan lefel y
manylder a oedd yn berthnasol i'r preswylwyr (profiad o fyw) yn y cartref, sut yr oeddent yn
rhyngweithio â hwy, sut yr oedd pob cymuned wedi'i haddurno a'r hyn y gallai pobl ei
wneud a sut yr oeddent yn ysgogi pobl. Roedd ystafell ysgogi synhwyraidd a'r amser a
dreuliwyd gyda phob preswylydd i geisio rhoi ychydig o ysgogiad iddynt. Roedd hyd yn
oed caffi bach – fel siop sglodion gyda bwydlen i fyny ar y wal. Roedd yn brofiad gwahanol
i'r hyn yr oeddwn yn ei ddisgwyl ac mae wedi bod yn gadarnhaol iawn."
Gwirfoddolwr
Rwy'n eu gweld (perthnasau ac ymwelwyr) pan fyddant yn gadael ac yn gofyn a ydynt
wedi cael ymweliad braf a sut oedd eu perthynas. Weithiau mae'n rhaid i mi eu helpu i gael
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gwared ar eu cyfarpar diogelu personol oherwydd nad ydyn nhw'n gallu cyrraedd y tu ôl a
thynnu eu ffedogau i ffwrdd."
Gwirfoddolwr
"Os byddwn yn mynd yn ôl i'r cyfnod clo, byddai cyfyngiadau o ran yr hyn y gall y
gwirfoddolwyr ei wneud. Ond y tu allan i'r cyfnod clo gallai fod teithiau cerdded yn yr ardd,
cynorthwyo yn ystod oriau bwyta, cymorth un i un, – byddai'n wych!"
Rheolwr Cartref Gofal
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Cartrefi care sy'n cymryd rhan
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Aberdâr

Ynys Môn

Caerdydd

Castell - nedd

Cyfeiriad Cartref Gofal
Cartref Gofal Ysguborwen
Ysguborwen
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Cartref Nyrsio Glan Rhos
Glan Rhos
Brynsiencyn
Llanfairpwllgwyngyll
Ynys Môn
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SA10 7SE
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Cartref Gofal Capel Grange
Capel Crescent
Casnewydd
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NP20 2FG

Powys

Cartref Gofal St. Nicholas House
Ltd
Church Stoke
Trefaldwyn
Powys
SY15 6AF

Abertawe

Parc Hengoed a Llys Hengoed
Cefn Hengoed Road
Abertawe
SA1 7LQ
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