
Siarter Hawliau Gofalwyr  
Ifanc Ceredigion

Mae’r Siarter wedi cael ei chreu gan dros 30 
o Ofalwyr Ifanc o Wasanaeth Gofalwyr Ifanc 
Ceredigion, ar y cyd â’r bwrdd iechyd lleol. Mae’r 
Siarter yn cynnwys 8 hawl a math o ryddid, 
gan gynnwys yr hawl i chwarae a chael hwyl, yr 
hawl i fod yn hapus a’r hawl i gael seibiant oddi 
wrth ofalu. Y gobaith yw y bydd y Siarter hon yn 
sicrhau bod pob Gofalwr Ifanc yng Ngheredigion 
yn cael lefel dderbyniol o gefnogaeth a sylw 
gan weithwyr proffesiynol, gwasanaethau a 
mudiadau yn y sir.

Sut mae bod yn rhan o  
Wasanaeth Gofalwyr Ifanc  
Ceredigion

Gall unrhyw un gyfeirio ei hun neu gall rhiant, 
athro, gweithiwr cymdeithasol, meddyg teulu 
neu ymarferydd lenwi ffurflen gyfeirio. Gallwch 
lwytho’r ffurflen hon i lawr yn 

www.afcwestwales.co.uk/About/
Referralinformation.  

Yna bydd aelod o’r tîm yn cysylltu â chi i drafod y 
cam nesaf.

Cysylltu â ni 

Gwasanaeth Gofalwyr Ifanc Ceredigion
www.afcwestwales.co.uk
Penffynnon
Hawthorn Rise
HWLFFORDD
Sir Benfro
SA61 2AX

01437 761 330
07843 643 012

Gweitheredu dros Blant 
3 The Boulevard 
Ascot Road 
Watford WD1 8AG

0300 123 2112

ask.us@actionforchildren.org.uk

@actnforchildren

actionforchildren.org.uk

Os ydych chi’n anfodlon â’n gwasanaeth, siaradwch ag aelod o staff neu 

ffoniwch y gwasanaeth cwsmeriaid a rheolwr cwynion Gweithredu dros 

Blant ar 0800 328 7822. Efallai y byddwch hefyd yn medru cysylltu â 

chorff annibynnol sy’n goruchwylio ein gwasanaeth. Gofynnwch i aelod  

o staff.

Cofrestredig elusen niferoedd 1097940/SC038092.  

Cwmni rhif 4764232. Cynhyrchwyd gan Gweithredu dros Blant  

17/18 0398.

Gwasanaeth Gofalwyr  
Ifanc Ceredigion

Cyfleoedd a phrofiadau gwych  
i Ofalwyr Ifanc rhwng 8 a 18  
mlwydd oed
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Pwy sy’n Ofalwr Ifanc?

Mae Gofalwr Ifanc yn blentyn neu’n berson ifanc 
sy’n ymwneud â’r gwaith o ofalu am riant, brawd 
neu chwaer, neu aelod arall o’r teulu sy’n sâl, 
sydd ag anabledd neu gyflwr iechyd meddwl, 
sy’n camddefnyddio sylweddau neu sydd angen 
math arall o ofal neu oruchwyliaeth. Mae’r rhain 
yn cael eu galw’n Ofalwyr Ifanc. Yn aml iawn 
maen nhw’n cyflawni nifer fawr o dasgau gofal yn 
rheolaidd, ac yn ysgwyddo’r un lefel o gyfrifoldeb 
ag oedolyn. Gall hyn effeithio ar addysg, 
cyfeillgarwch, iechyd corfforol a lles emosiynol 
plant a phobl ifanc, gan arwain at unigrwydd a 
theimladau isel o hunanwerth a diffyg uchelgais 
a dyheadau yn aml iawn.

Beth gall Gofalwyr Ifanc  
Ceredigion ei gynnig i Ofalwyr 
Ifanc a’u teuluoedd

Rydym yn cynnig gwasanaeth amrywiol a 
chefnogol sy’n cynnwys:

 — Cefnogaeth un-i-un ac emosiynol

 — Cynlluniau sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn

 —  Grwpiau ffocws a sesiynau galw 
heibio mewn ysgolion

 — Cyfleoedd hyfforddiant a datblygu

 — Gweithdai creadigol

 — Gweithgareddau a thripiau llawn hwyl

 — Tripiau i’r teulu

 — Gwybodaeth a chyngor

 — Grwpiau cymorth cymunedol

 — Gwefan gyfredol

Mae gwaith ymchwil wedi 
dangos bod 175,000 o  
Ofalwyr Ifanc yn y DU,  
ac mae 11,000 ohonynt yn 
byw yng Nghymru

Sut mae  
Gweithredu dros Blant  
yn gweithio

Drwy ddod o hyd i gartrefi maeth neu 
fabwysiadu cariadus.

Drwy redeg canolfannau i deuluoedd, 
ysgolion a chartrefi gofal preswyl.

Drwy gefnogi rhieni a chadw teuluoedd 
gyda’i gilydd.

Drwy gefnogi gofalwyr ifanc.

Drwy wneud bywyd yn well i blant anabl.

Drwy helpu pobl ifanc i gadw allan o 
drwbl ac i gael addysg a swyddi.

Drwy wrthod derbyn ei bod yn iawn bod 
1.5 miliwn o blant yn y DU yn cael eu 
hesgeuluso.

Drwy wneud beth sy’n iawn, gwneud 
beth sydd ei angen a gwneud beth sy’n 
gweithio i blant.
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