Creu Cymru oed gyfeillgar

Eich hawliau
fel gofalwr
Rydych yn ofalwr di-dâl os ydych yn gofalu,
neu sy’n rhoi unrhyw gymorth neu gefnogaeth
i aelodau o’r teulu, ffrindiau, cymdogion neu
eraill oherwydd salwch corfforol neu feddyliol
hirdymor, neu anabledd, neu broblemau sy’n
ymwneud â heneiddio.
Fel gofalwr, mae gennych hawliau penodol a
all wneud eich bywyd ychydig yn fwy rhwydd.
Mae gennych yr hawl i:
• dderbyn gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth
gan eich Awdurdod Lleol ynglŷn â
gwasanaethau cefnogi megis cymorth
ymarferol gartref, grwpiau cefnogi cyfagos,
neu gwnsela i ymdrin â straen.
• cael cymorth i edrych ar ôl eich hun, gan
gynnwys yr hawl i weithio oriau hyblyg gan
eich cyflogwr neu drefnu gofal seibiant i roi
seibiant i chi eich hun.
• sicrhau bod eich safbwyntiau yn cael eu
hystyried gan wasanaethau cymdeithasol
wrth iddynt benderfynu ar y ffordd orau o
fodloni anghenion yr unigolyn yr ydych chi’n
gofalu amdano.
Os nad yw eich anghenion fel gofalwr yn
cael eu bodloni gan y wybodaeth, cyngor a
chefnogaeth gan eich Awdurdod Lleol, yna
mae gennych yr hawl i Asesiad Anghenion
Gofalwr, a’r hawl i fodloni unrhyw anghenion
cymwys yr adnabuwyd drwyddo.

Yn ogystal, mae’n bosibl y bydd gennych yr
hawl i:
• gymorth ariannol drwy Lwfans Gofalwr

Sut ydw i’n cael cefnogaeth?
Y man cychwyn gorau yw cysylltu â’ch cyngor
lleol. Dylai rhif cyswllt y cyngor fod yn eich llyfr
ffôn neu ar ei wefan.

Sut ydw i’n trefnu Asesiad
Anghenion Gofalwr?
Ffoniwch adran gwasanaethau cymdeithasol
eich cyngor lleol i ofyn am un. Mae gan yr
unigolyn yr ydych yn gofalu amdano yr hawl
i asesiad anghenion ar wahân, a dylai hwn
hefyd ystyried eich rôl fel gofalwr.

Cefnogaeth bellach
Os hoffech ddysgu mwy am eich hawliau fel
gofalwr, gallwch edrych ar y canllaw hwn
ar-lein Deall eich hawliau fel gofalwr.
Cysylltwch ag Age Cymru Advice ar
08000 223 444, ar gael rhwng 9:30am a
4:30pm, ddydd Llun i ddydd Gwener, neu
anfonwch e-bost at advice@agecymru.org.uk
Ewch i www.carers.org neu cysylltwch
ag Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru ar
0300 7729702
E-bost: carers@agecymru.org.uk
Ewch i : www.agecymru.org.uk/carers
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