
 
 
 
 

Cefnogi Lles y Sector Gofal Cymdeithasol 

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru yn darparu gwybodaeth, gwasanaeth cyfeirio ac adnoddau i’r rhai sy’n gweithio yn y 

sector Gofal Cymdeithasol sydd wedi’u heffeithio gan bandemig Covid-19 yng Nghymru o bosibl.... 

Mae’r Cynigion Lles yn cynnwys apiau Hunangymorth â Chanllaw gan gynnwys 

• Ap Daylight i reoli pryder a gorbryder yn eich bywyd • Sleepio ar gyfer cynllun gwella cwsg rhad ag am ddim  

• Silvercloud, rhaglen Lle oddi wrth Covid i’ch helpu i reoli eich iechyd meddwl yn ystod pandemig COVID-19  

• Llinell gymorth Lles ar gyfer gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol - Y SAMARIAID 

Edrychwch ar y ddolen i’r tudalennau Adnoddau a Chanllawiau Gofal Cymdeithasol Cymru ....Gwybodaeth ac 

adnoddau i’ch tywys trwy Covid-19 | Gofal Cymdeithasol Cymru 

 

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru yn cynnig sesiynau Cefnogaeth Gan Gymheiriaid i Reolwyr Cartrefi a sefydliadau 

Gofal Cartref hefyd. Mae’r sesiynau’n cynnig cefnogaeth emosiynol, helpu i greu rhwydweithiau gyda chymheiriaid, 

rhannu strategaethau ymdopi ....  

Cefnogaeth Gan Gymheiriaid – Cwtch .....Rhwydwaith cefnogaeth i Reolwyr yn y sector Cartrefi  

 Yn rhedeg bob pythefnos ar Zoom 

 Lle i reolwyr gyfarfod, cael cefnogaeth ac ymuno â sesiynau sgiliau 

Cysylltwch â victoria.evans-park@wales.nhs.uk i gael manylion 

Cefnogaeth Gan Gymheiriaid – Amser i Chi.......Rhwydwaith cefnogaeth i Reolwyr yn y sector Gofal 

Cartref  

 Yn rhedeg bob pythefnos ar ddydd Iau ar Zoom 

 Lle cyfrinachol i gwrdd â rheolwyr eraill a chael cefnogaeth gan bobl sy’n deall 

Cysylltwch â asha.hassan@socialcare.wales i gadw lle 

Sesiynau cefnogaeth sydd hefyd ar gael....  

Dod Drwyddi Gyda’n Gilydd - Rhwydwaith cefnogaeth i’r rhai sydd wedi’u heffeithio gan alar a cholled yn eu 

gwaith 

 Bob mis ar Zoom 

 Lle cyfrinachol i siarad ag eraill sydd yn y maes gofal sy’n ei chael yn anodd delio â cholled 

Cysylltwch â asha.hassan@socialcare.wales i gael rhagor o fanylion ... 

 

Mae Rhaglen Cymorth i Weithwyr wedi’i hariannu gan Lywodraeth Cymru ar waith ar hyn o bryd, yn 

cynnig amrywiaeth o gefnogaeth lles i’r rhai sydd wedi’u cyflogi yn y gweithlu gofal cymdeithasol yn y sector preifat 

a’r sector gwirfoddol yng Nghymru, gan gynnwys cymorthyddion personol. (Mae gwirfoddolwyr a gofalwyr di-dâl 

wedi’u heithrio o’r cynnig hwn) 

Caiff y Rhaglen Cymorth i Weithwyr ei chynnig gan Care First, sy’n cyflogi cwnselwyr sydd wedi cynhwyso’n 

broffesiynol ac arbenigwyr gwybodaeth. Maen nhw’n brofiadol o ran helpu pobl i ddelio â phob math o faterion 
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ymarferol ac emosiynol sy’n ymwneud â lles, materion teuluol, perthnasoedd, rheoli dyledion, y gweithle a llawer 

mwy....  

Mae’r gwasanaeth ar gael i chi yn rhad ac am ddim, pryd bynnag fydd ei angen arnoch. Nid oes angen i chi ofyn 
am ganiatâd gan eich rheolwr neu sefydliad cyn cysylltu â Care First. 

 

Trwy Care First, gallwch gael mynediad i nifer o wasanaethau -  

*Rhaglen Cymorth i Weithwyr       *Cefnogaeth ar-lein 24/7         *Cwnsela ar-lein ac wyneb i wyneb 

*Cefnogaeth Therapi Ymddygiad Gwybyddol (CBT) ar-lein      *Porthol adnoddau        *Cefnogaeth rheolwyr 

 

Cefnogaeth Cwnsela 24 awr y dydd, bob dydd o’r flwyddyn.      Gwybodaeth a Chyngor ar gael 8am - 8pm ddydd Llun - dydd 
Gwener  

Cwnsela a Gwybodaeth 0333 212 9212 

Ar-lein: http://carefirst-lifestyle.co.uk 

Enw defnyddiwr - scw    Cyfrinair - care4321 
 

Mae modd cael mynediad i wasanaeth Care First ar-lein neu dros y ffôn neu Type Talk a Minicom i bobl ag 

anawsterau clyw, ac mae gwasanaeth cyfieithydd ar y pryd ar gael mewn 150 o ieithoedd. 

Mae pob cwnselydd sydd gan Care First yn aelodau o Gymdeithas Cwnsela a Seicotherapi Prydain (BACP), ac 

wedi’u hachredu ganddynt, ac mae ganddynt brofiad ac arbenigedd helaeth. 

 

Mae gwasanaethau Care First yn gwbl annibynnol a chaiff eich galwad ei thrin yn gyfrinachol yn unol â Fframwaith Moesegol BACP.  

Pan fyddwch chi’n cysylltu â ni, gofynnir i chi nodi eich cyflogwr, ac mae’n bosibl y gofynnir i chi am wybodaeth arall hefyd – mae hyn at 

ddefnydd ystadegol yn unig. 

 


