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Tell Me More  

Adroddiad ar y prosiect ymgysylltu â phreswylwyr cartrefi gofal  

Nod y prosiect Tell Me More sy'n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru yn unol â'r 

Cynllun Gweithredu Cartrefi Gofal Care homes action plan: final update [HTML] | GOV.WALES 

yw dod i ddeall sut beth oedd bywyd i bobl hŷn yn byw mewn cartrefi gofal yn ystod 

pandemig Covid. Y canlyniad fydd adroddiad ysgrifenedig a ffilm fer wedi'i hanimeiddio yn 

cynnwys lleisiau preswylwyr cartrefi gofal. 

I ddechrau, gwnaethom weithio'n agos â dau gartref gofal, un yn ne Cymru ac un yng 

ngogledd Cymru, i ddeall beth weithiodd yn dda iddynt o ran sut i gysylltu'n rhithiol â 

phreswylwyr, sut i amseru ein dull gweithredu a sut i ysgogi sgyrsiau ynghylch llesiant. 

Cafodd artistiaid cARTrefu Age Cymru, sef Emma Prentice a Jon Ratigan, sgyrsiau â'r 

preswylwyr a thynnu lluniau o'u portreadau ar gyfer ffilm wedi'i hanimeiddio. Cynigwyd y 

portreadau yn anrheg o ddiolch. 

Yn dilyn llwyddiant y rhai sgyrsiau cyntaf, cawsom wahodd tri chartref arall i'r prosiect.  

Hyd yn hyn, rydym wedi ennill cipolwg gan 15 o breswylwyr cartrefi gofal yn Ynys 

Môn, Pen-y-bont ar Ogwr, Sir y Fflint, Sir Benfro, a Phort Talbot. 

Yr hyn yr ydym wedi'i ddysgu hyd yn hyn: 

Amseru 

• Roedd rheolwyr y cartrefi gofal yn teimlo'n barod i ymgysylltu â ni. Dywedasant eu 

bod yn dechrau ymlacio, yn chwilio am gysylltiadau y tu hwnt i'r cartrefi ac 

ymgysylltu'n fwy hyderus â thechnoleg.  

Cysylltiad 

• Dewisodd y cartrefi gofal Zoom fel eu dull cyswllt dewisol. Teimlasant ei fod yn 

hygyrch ac yn rhwydd i'w ddefnyddio. Dywedodd y cartrefi bod gweld yr unigolyn ar 

y sgrin yn bwysig a'u bod yn ffafrio hyn yn hytrach na galwad ffôn 
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• Cafodd preswylwyr y cartrefi gofal gymorth gan y gweithwyr gweithgareddau i 

ddefnyddio iPad neu lechen, i'n cysylltu ac i'n cyflwyno. Ar brydiau, roedd angen 

aelod o staff i ailadrodd rhai cwestiynau i'r preswyliwr ond yn gyffredinol, ar ôl eu 

sefydlu; dechreuodd y preswylwyr sgyrsiau a oedd yn llifo gyda ni. 

Sgyrsiau 

• I ddechrau, gwnaethom beilot gan ddefnyddio rhestr o gwestiynau drwy eu gofyn 

mewn trefn ond yn fuan daeth yn glir mai sgwrsio oedd y preswylwyr eisiau ei 

wneud. Defnyddiasom y cwestiynau fel modd o ddechrau sgyrsiau yn hytrach na 

rhestr, gan alluogi cysylltiad a llif gwell 

• Rhoddodd y sgyrsiau ddealltwriaeth wych i ni o fywydau a llesiant preswylwyr; ar 

brydiau, roeddynt yn hynod emosiynol. Mae rhai preswylwyr wedi colli ffrindiau yn y 

cartref gofal oherwydd y pandemig ac mae'r golled o beidio â gweld anwyliaid yn 

amlwg iawn 

 

• Mae preswylwyr a staff wedi bod yn hynod ddiolchgar am ein hamser. Roeddynt yn 

teimlo eu bod yn cael eu cydnabod a'u clywed 

 

• Cynigwyd portread i'r preswylwyr ohonynt eu hunain gan yr artist a oedd yn sgwrsio 

gyda nhw, ac fe werthfawrogwyd hyn yn fawr gan yr holl breswylwyr. 

 

Themâu a amlygwyd 

Yn sgil y sgyrsiau hyn â phreswylwyr cartrefi gofal, amlygwyd y themâu canlynol. 

Preswylwyr yn methu ymweliadau: Mae preswylwyr wirioneddol yn methu ymweliadau 

gan berthnasau ac ni allant ddisgwyl tan y cânt fynd allan eto gyda'u teuluoedd. Mae 

preswylwyr yn edrych ymlaen at gysylltu â'u hanwyliaid. Dywedodd preswyliwr, rwy'n 

edrych ymlaen at gofleidio fy ngŵr, 'Mae angen cysylltiad cymdeithasol ar fodau dynol.' Yn 

ddiddorol, dywedodd un preswyliwr ei bod yn credu mai preswylwyr sydd ag Alzheimer 

sy'n methu ymweliadau gan berthnasau fwyaf.  

Ystafelloedd â sgriniau i gyfathrebu Testun balchder i un cartref gofal oedd nad oedd 

ganddynt achosion o Coronafeirws. Siaradasant am ystafell â sgriniau, a oedd yn golygu 

sgrin bersbecs a gweithdrefnau glanhau llym. Dywedodd un preswyliwr, 'roedd hi'n braf 

gweld teulu ond roedd methu â'u cyffwrdd yn hynod heriol.'  

Methu cymorth gan ymwelwyr a gwirfoddolwyr: Mae ymwelwyr yn chwarae rhan 

bwysig yng nghymuned y cartref gofal felly mae absenoldeb rhywun a fyddai wedi ymweld 

yn rheolaidd wedi bod yn anodd iawn i breswylwyr a staff. Dywedodd un cydlynydd 

gweithgareddau wrth sôn am ymwelydd rheolaidd, 'Mae'n rhan mor fawr o'n cymuned yma 

yn y cartref gofal; mae'n gefnogaeth fawr i ni'. 

Colli ffrindiau agos yn y cartrefi gofal: Mae effaith y marwolaethau yng nghartrefi gofal 

wedi bod yn anodd iawn i breswylwyr a staff. Dywedodd un preswyliwr, y peth gwaethaf 

oedd gweld yr holl gadeiriau gwag. Dywedodd un aelod o staff, 'Roedd yn gyfnod 
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ofnadwy'. Yn aml, pan oedd cyd-breswylwyr yn marw yn ystod y cyfnod hwn, oherwydd 

cyfyngiadau Covid, nid yw cartrefi wedi gallu llenwi ystafelloedd gwag; dywedodd rai 

preswylwyr bod llai o bobl i sgwrsio â nhw nawr.  

Ysbryd pobl wedi erydu: Yn sicr, mae ymdeimlad bod ysbryd preswylwyr yn cael eu 

herydu gan hyd a difrifoldeb y newidiadau yr oedd rhaid eu gwneud yng nghartrefi yn y 

cyfnod hwn, dywedodd un preswyliwr (99 oed), 'petai pobl yn onest, byddant yn cyfaddef 

eu bod yn digalonni'. Mae effeithiau meddyliol Covid wedi effeithio ar breswylwyr a staff, 

'Nid yw pobl yn deall agwedd emosiynol yr hyn yr ydym wedi bod drwyddo eleni'. 

Dywedodd un preswyliwr, 'Mae wedi bod yn gyfnod anodd iawn i mi. Rwyf wedi colli 

ychydig o obaith yn ddiweddar'. 

Preswylwyr yn ofnus: Mae un preswyliwr yn ofni adroddiadau ar ei ffôn symudol 

ynghylch 'feirws hyd yn oed gwaeth' ar y ffordd. Roedd un arall yn rhyfeddu a fyddai'r byd 

yr un fath byth eto. Yn ogystal, mae pryder nad yw'r feirws wedi mynd i ffwrdd, dywedodd 

un fenyw, 'Allwn ni ddim ymlacio'. 

Arferion llesiant arferol y preswylwyr wedi'u chwalu: Mae mynediad at deithiau 

cerdded rheolaidd yn yr awyr agored, gwasanaethau'r eglwys a mannau sy'n gwerthu 

pethau creadigol e.e. gwerthu cardiau wedi'u gwneud â llaw ac eitemau wedi'u gwau i 

ymwelwyr, wedi dod i ben i raddau helaeth. Mae eu llesiant a'u hymdeimlad o'u hunain 

wedi erydu. 

Mae technoleg wedi bod o gymorth: Mae'r preswylwyr hynny a oedd yn dipyn o feistri 

technegol wedi gweld bod eu dyfeisiau yn cyflwyno rhai buddion i lesiant yn ystod y cyfnod 

hwn. Crybwyllodd un y gallu i ffrydio gwasanaethau'r eglwys yn fyw a sgwrsio â 

pherthnasau drwy Zoom. Dywedodd preswyliwr arall mai rhyfedd oedd defnyddio Zoom i 

ddechrau, ond ei bod yn dechrau arfer bellach. 

Mae ymdeimlad o bwrpas wedi bod o gymorth: Mae'r rheiny sydd ag ymdeimlad o 

bwrpas wedi'i chael hi'n haws llywio drwy storm y pandemig: Dywedodd un preswyliwr 

'Rwy'n bodloni fy hun', mae hi'n trefnu cyfarfod gweddi bob dydd Sul gyda phreswyliwr 

arall, dywedodd ei chydlynydd gweithgareddau 'Byddwn i ar goll hebddi'. 

Cryfhau perthnasoedd rhwng staff a phreswylwyr: Mae staff a phreswylwyr wedi 

dibynnu ar ei gilydd am gymorth ac wedi magu cysylltiadau cryfach. Dywedodd un aelod o 

staff, 'mae'r gefnogaeth yn ddwy ffordd, rydym ni i gyd yn ffrindiau yma. Mewn rhai ffyrdd, 

mae bywyd yn iawn i ni oherwydd bod gennym y rhwydwaith cefnogaeth hwn i'n gilydd, fel 

teulu... Does dim dwywaith ei fod wedi ein tynnu'n agosach'. 

Rôl y cydlynydd gweithgareddau o ran codi calon: Mae staff wedi ceisio cynorthwyo 

gydag ansicrwydd a natur anhrefnus y cyfnod hwn drwy roi gweithgareddau i breswylwyr 

edrych ymlaen atynt. Dywedodd un preswyliwr. 'Os ydych chi'n teimlo ychydig yn isel, 

gallwch gadw eich meddwl yn brysur gyda gweithgareddau, cwisiau a phethau’. 

Yn aml, mae preswylwyr yn siarad yn gadarnhaol ynghylch bod yn rhan o 

gymunedau cartref gofal yn y cyfnod hwn:  Dywedodd gryn dipyn o breswylwyr eu bod 

yn falch iawn nad oeddynt yn byw ar eu pen eu hunain yn ynysu yn y cyfnod hwn fel mae 

rhai o'u ffrindiau yn dal i'w wneud. A hithau wedi gorfod ynysu yn ei hystafell ar ddiwrnod 

Nadolig hyd yn oed, dywedodd un preswyliwr ei bod, gyda chymorth gofalwyr, wedi 

gwneud y mwyaf ohono ac wedi mwynhau ei hun yn arw. 
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Camau nesaf - Ebrill i Ragfyr 2021 

Ymgysylltu  

Byddwn yn gwahodd ystod ddaearyddol ehangach o gartrefi gofal ledled Cymru, ac yn 

gweithio gydag o leiaf 20 i ymgysylltu ag oddeutu pum preswyliwr fesul cartref, cyfanswm 

o 100 o breswylwyr. 

Portreadau  

Gan ddefnyddio'r ffotograffau a'r recordiadau fideo a gesglir, bydd artistiaid cARTrefu Age 

Cymru yn creu portreadau o breswylwyr gan ddefnyddio amrywiaeth o gyfryngau gan 

gynnwys clai, tynnu lluniau a chyfrwng cymysg. Bydd y portreadau hyn yn ffurfio sylfaen 

weledol y ffilm derfynol wedi'i hanimeiddio. 

Ffilm/animeiddiad  

Bydd animeiddiad dwyieithog / yn ymgorffori pennau yn siarad, testun, lluniau llonydd a 

cherddoriaeth yn cael ei gynhyrchu i'w dangos ar-lein ac o bosibl fel rhan o arddangosfa. 

 
Pecyn creadigol  
 
Bydd pob cartref gofal sy'n cymryd rhan yn cael tystysgrif a phecyn unigryw. Bydd yn 

cynnwys gweithgareddau creadigol (rhai yn ôl thema portreadau) i ddiolch am gymryd 

rhan a'n cynorthwyo ni i gasglu gwybodaeth ddefnyddiol ynghylch llesiant eu preswylwyr.  

Adnodd i bob cartref gofal yng Nghymru 

Byddwn yn creu briff a chanllaw lawrlwythadwy, rhwydd ei ddefnyddio i gartrefi gofal 

ynghylch sut i 'Gael sgwrs fuddiol' gan ddefnyddio'r profiad o'r prosiect hwn, beth sydd 

wedi gweithio'n dda a sut ellir defnyddio adnoddau creadigol drwy'r cyfnod hwn o adfer ac 

yn y dyfodol. Gall staff a gwirfoddolwyr cartrefi gofal ddefnyddio hwn. Yn ogystal, byddwn 

yn cynnig sesiwn hyfforddiant Zoom i gyd-fynd â'r canllaw er mwyn i ddarpar wirfoddolwyr 

cartrefi gofal allu galw heibio i ofyn cwestiynau a magu rhwydweithiau. 

Adroddiad ysgrifenedig yn seiliedig ar adborth  

Bydd cymysgedd o ddyfyniadau o ymatebion y preswylwyr a dyddiaduron myfyriol yr artist 

yn cael eu cynhyrchu i gyd-fynd â'r ffilm ac ehangu cyrhaeddiad canlyniadau'r prosiect. 

Dylanwad a chyrhaeddiad 

Preswylwyr a Pherthnasau Cartrefi Gofal 

Mae'r flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn dorcalonnus i nifer o breswylwyr cartrefi gofal. Prin y cafodd eu 

teuluoedd a'u ffrindiau eu gweld ac maent wedi dioddef yn ddifrifol yn sgil effeithiau Covid-19. Mae 

asiantaethau allanol wedi cael mynediad cyfyngedig i gartrefi gofal ac nid yw lleisiau preswylwyr cartrefi 

gofal wedi cael sylw fel y cawsant yn flaenorol. Hoffem gynnig adnodd sgwrsio i gartrefi gofal i alluogi 

preswylwyr i ddweud eu dweud o ran beth sy'n gweithio'n dda a sut ellir gwella ansawdd eu 

bywydau drwy'r newidiadau lleiaf i'w diwrnodau hyd yn oed. 
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Wrth galon perthnasoedd da mae cyfathrebu da a hoffem gynnig ysgogwyr sgyrsiau a fydd 

yn galluogi i sgwrs lifo a thyfu perthnasoedd personol dyfnach. Gall hyn fod rhwng 

preswylwyr a staff gofal neu rhwng preswylwyr, gan ddatblygu cyfeillgarwch a 

chymunedau o ddiddordeb. 

Bydd yr adnodd y byddwn yn ei gynnig yn hygyrch i'w ddefnyddio mewn sefyllfa un i un 

neu fel gweithgaredd grŵp gan anelu at: 

• Gasglu meddyliau a dyheadau preswylwyr 

• Dylanwadu ar eu bywydau bob dydd drwy ddod i wybod beth sy'n bwysig iddynt; yr 

hyn maent yn ei hoffi a ddim yn ei hoffi, gobeithion ac ofnau, adegau o lawenydd a 

thristwch maent wedi'u cael 

• Cefnogi perthnasau gyda'u hanwyliaid efallai nad ydynt yn gallu ymweld o bosibl. 

 

Staff Cartrefi Gofal 

Sut allwch chi ofalu am rywun os nad ydych chi'n ei nabod? Bydd yr adnodd sgwrsio yn 

grymuso staff gofal i fynd ati i ddysgu am eu preswylwyr, bod yn chwilfrydig am eu straeon 

bywyd, eu profiadau cyfredol a'u gobeithion ar gyfer eu gofal yn y dyfodol, gan alluogi 

dealltwriaeth ddyfnach o'r unigolyn. 

Gan ddefnyddio egwyddorion arweiniol My Home Life, bydd yr adnodd yn canolbwyntio ar 

hyrwyddo perthnasoedd cadarnhaol drwy sgyrsiau buddiol, gwrando'n astud a rhoi 

rhywbeth ohonoch chi eich hun. http://myhomelife.org.uk/our-guiding-

principles/focussing-on-relationships/#main 

Gwirfoddolwyr 

Bydd gwirfoddolwyr yn chwarae rôl ganolog yn cefnogi cartrefi gofal pan fyddant yn agor 

eu drysau eto pan fydd yn ddiogel gwneud hynny. Bydd yr adnodd a gynigir yn cefnogi 

gwirfoddolwyr i fagu perthnasoedd gyda phreswylwyr, perthnasau a staff drwy sgyrsiau 

buddiol. Yn ogystal, gall gynorthwyo i fagu perthnasoedd a all fod wedi'u heffeithio drwy 

fod ar wahân yn ystod Covid. Bydd gwirfoddolwyr yn gallu defnyddio'r adnodd 'Sut i gael 

sgwrs fuddiol' i'w cynorthwyo gyda'u rhyngweithiadau â phreswylwyr a pherthnasau. 

Rheolwyr Cartrefi Gofal ac Unigolion Cyfrifol 

Bydd rheolwyr Cartrefi Gofal yn elwa o sgwrs agored yn y cartref gofal; gall dysgu am 

brofiad bob dydd preswyliwr fod yn sail i gynllunio gofal a rhedeg y cartref yn esmwyth.  

Mae'r adnodd sgwrs fuddiol yn ffordd wych o geisio adborth gan breswylwyr i fod yn sail i 

redeg y cartref a'i ddefnyddio i farchnata'r cartref i ddarpar breswylwyr a theuluoedd 

newydd. 

http://myhomelife.org.uk/our-guiding-principles/focussing-on-relationships/#main
http://myhomelife.org.uk/our-guiding-principles/focussing-on-relationships/#main
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Rheoleiddwyr a Chomisiynwyr  

Mae Rheoleiddwyr a Chomisiynwyr yn poeni'n fawr ynghylch profiad bob dydd preswyliwr 

o fyw mewn cartref gofal. Byddant yn gofyn am dystiolaeth bod y staff yn ceisio adborth yn 

rheolaidd gan eu preswylwyr, gall yr adnodd hwn gynorthwyo i gasglu adborth mewn modd 

buddiol a gellir ei ddefnyddio fel adnodd parhaus. 

Llunwyr Polisïau 

Sut all llunwyr polisïau gofal cymdeithasol siapio polisi heb leisiau'r bobl sy'n byw mewn 

Cartrefi Gofal? Mae'r prosiect hwn yn annog pobl i wrando ar breswylwyr cartrefi gofal ac 

yn rhoi cyfle iddynt ddylanwadu ar y polisïau sy'n effeithio arnynt. Beth allwn ni ei ddysgu o 

brofiad y preswyliwr o Covid? Beth oedd fwyaf pwysig pan gaeodd drysau'r cartref gofal? 

Sut allwn ni i gyd weithio gyda'n gilydd am ddyfodol mwy cadarnhaol? 

Y Cyhoedd  

Herio'r stigma o gartrefi gofal fel dewis olaf. Ystyried cartrefi gofal yn rhan o'n cymuned, yn 

hytrach nag ynysoedd i bobl hŷn. Rhoi gwybod i'r cyhoedd er na allem ymweld â chartrefi 

gofal, rydym yn dal i estyn allan i glywed gan y bobl sy'n byw ynddynt. Bod bywyd yn mynd 

yn ei flaen ar ôl i chi symud i gartref gofal ac i rai pobl gall fod yn ddewis cadarnhaol. 
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