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Cynwys: 

 1. Cyflwyniad  

2. Newidiadau  cyflogaeth 

tribiwnlus 

3. Adfywio 

 4-5. Hyfforddiant Sgiliau ar 

gyfer Gofal 

 6. Teledu Gofal Cymdeithasol 

 7 - 8. Calan Gaeaf  

9. Y Cod Tân Gwyllt  

10. Garddio'r Hydref  

11 - 12.Ffair iechyd a lles yn 

Rhyl 

13 - 14. Aelodaeth y Rowan 

Organisation  

 

    

 

 

 

Welcome to the Autumn            

 

 
Mae'r nosweithiau'n mynd yn 
hirach ac mae'r dail yn 
dechrau cwympo. Yng 
nghylchlythyr yr Hydref eleni, 
rydym yn edrych ar newidi-
adau yn y gyfraith, opsiynau 
hyfforddi a gweithgareddau 
diweddar er mwyn eich 
cadw'n brysur dros y 
misoedd nesaf.  

 

http://www.facebook.com/therowanorganisation
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Employment Tribunal Changes  

 

Cael gwared o ffioedd cyflogaeth tribiwnlys-sut mae’n effeithio chi ? 

O 26 Gorffennaf 2017 ni eich cyflogeion fydd angen talu ffioedd i wneud 
cais i cyflogaeth tribiwnlys.. 

Os mae nhw wedi talu yr ffioedd yma or blaen fedrwch chi cal eich arian 

yn ol.  

Mae’r newidiadau hyn wedi cael ei gosod gan y llys goruchaf. Mae’r 

newidiadau hyn oherwydd for y llys yn gweld y ffioedd yn anghyfreithlon. 

Yr llys goruchaf yw’r llys uchaf yn yn deurnas unedig.  

Hawlio eich ffioedd cyflogaeth tribiwnlys ynol 

 
Fe gewch chi gael unrhyw ffioedd rydych chi wedi eu talu i wneud cais 
am cyflogaeth tribiwnlys. Nid yw'r ffordd i gael eich ffioedd yn ôl wedi ei 
benderfynu eto ond mi fydd wedi cael yn fuan. 

You can prepare by finding any documents that show what fees you paid. 
For example, look for bank statements, cheque stubs or copies of forms 
you sent to the employment tribunal. 

Hefyd edrychwch am gopïau o unrhyw ddyfarniad tribiwnlys, cytundeb 
setliad neu gytundeb o gymodi cynnar Acas - o'r enw 'cytundeb COT3'. 

Pe bai ffioedd yn rhoi'r gorau i chi wneud hawliad 

Efallai y byddai'n bosib gwneud hawliad hwyr os ydych chi am wneud 

cais yn ystod y 4 blynedd diwethaf, ond ni allech chi oherwydd y ffi. 
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Gofal seibiant a gwyliau Wrth Adfywio, nid ydych chi'n cael gofal seibiant yn unig; 
byddwch chi'n cael seibiant, gwyliau go iawn. Dyna sy'n ein gwneud ni'n wahanol.  

 
 

 

 

Beth sy'n wahanol am Adfywio?  

Mae Adfywio'r gwyliau seibiant yn troi adfywiol ar ofal seibiant traddodiadol. Ry-
dym yn cynnig seibiant sy'n teimlo fel gwyliau priodol i bobl anabl a hefyd i ofal-
wyr. Dyna pam wrth Adfywio ein bod yn siarad am wyliau seibiant yn hytrach na 
gofal seibiant - rydym yn darparu gwyliau gyda gofal. Dysgwch fwy am ofal yn ein 
canolfannau.  

 

Mae ein gwesteion yn dod atom nid yn unig am y gofal sydd ei angen arnynt ond 

hefyd am brofiad gwyliau gwych. Gofal nyrsio ar alwad 24 awr Digon o 

gefnogaeth gan wirfoddolwyr bywiog Cyfleusterau hygyrch Lletygarwch o an-

sawdd Teithiau gwych ac adloniant gwych Amgylchedd cyfeillgar a chyfeillgar Ond 

yn anad dim, ar wyliau Adfywio, cewch gyfle i gwrdd â phobl newydd, gwneud 

ffrindiau newydd, cicio'n ôl ac ymlacio - a chael hwyl! Pwy all gael budd o Ad-

fywio'r gwyliau seibiant?  

Rydym yn darparu gwyliau seibiant i bobl anabl a gofalwyr sy'n 18 oed neu'n hŷn. 

Gall gofalwyr gael seibiant gyda ni hefyd, ond nid oes raid iddynt. Mae croeso id-

dynt ddod ynghyd â'r person y maent yn gofalu amdanynt a chael gwyliau cywir 

hefyd, tra byddwn yn cymryd y gofal. Gall y staff nyrsio a gofal arbenigol yn ein 

canolfannau roi cymorth i bobl â mwy na 150 o wahanol anableddau, gan 

gynnwys Alzheimer a dementia. Adfywio gwyliau seibiant - yn fwy na dim ond 

gofal seibiant, dyma'r egwyl rydych ei angen, y gwyliau rydych chi'n ei haeddu! 

Gallwch gysylltu â Revitalize ar 0303 303 0145.  

                                                Revitalise  
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Hyfforddiant ar gyfer gofal– Cyllid ac 

Hyfforddiant 

 

 

 

Mae Skills for Care wedi lansio cyllid ar gyfer hyfforddiant i unigolion sy'n 

cyflogi eu gofal a'u cefnogaeth eu hunain  

 

Mae'r ceisiadau bellach ar agor ar gyfer cronfa cyflogwyr unigol Skills for Care. Gall 

unigolion sy'n cyflogi eu staff gofal eu hunain sy'n defnyddio taliad uniongyrchol i 

ofal cymdeithasol neu eu harian eu hunain (a elwir hefyd yn gyflogwyr unigol) 

wneud cais am arian i dalu am hyfforddiant iddynt hwy eu hunain a'u cynorthwywyr 

personol (PA). Darganfyddwch fwy a lawrlwythwch ffurflen gais yn  

www.skillsforcare.org.uk/iefunding  

 

Beth mae'r cronfa'n ei gynnwys? 

 Gall cyflogwyr unigol wneud cais am ystod eang o hyfforddiant a chymwysterau 
drostynt eu hunain a'u cynorthwydd gan gynnwys: Cymorth Cyntaf. Iechyd a di-

ogelwch. Sgiliau cyfathrebu. Bod yn gyflogwr / pennaeth da. Hyfforddiant cyflyrau 
penodol fel dementia, epilepsi, ymwybyddiaeth awtistiaeth. Iaith Arwyddion 
Prydain. Diplomâu Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Gall yr arian hefyd dalu am 
gostau teithio a chost llogi cynorthwydd newydd.  

 

Datblygu sgiliau cynorhwyo Gall hyfforddiant wneud gwahaniaeth go iawn i'r gofal a 
chymorth y mae cynorthwydd yn ei ddarparu. Gofynnodd Kelly's cynorthwydd a'i 
chyflogwr am yr arian fel y gallai fynychu hyfforddiant a chwblhau Diploma Lefel 3 

mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Dywedodd wrth Skills for Care: "Pan 
ddechreuais fel cynorthwydd yn gyntaf, roeddwn i'n gwybod pa ddementia oedd 
ond nid oeddwn yn deall y mathau gwahanol. Mae'r hyfforddiant wedi fy helpu i 
gael gwell dealltwriaeth o'r cyflwr gan gynnwys ffyrdd o gefnogi [fy nghyflogwr], sut 
y gallaf gael effaith gadarnhaol ar ei bywyd a'i ddeddfwriaeth sy'n ymwneud â gofal 

dementia megis diogelu. Roedd yr hyfforddiant hefyd wedi helpu'r [tīm] i deimlo'n 
fwy hyderus wrth ddarparu gofal i Mrs Wright ac ystyried gwahanol ffyrdd y gallem 
ei gefnogi. "  

 

 

http://www.skillsforcare.org.uk/iefunding
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Cynyddu hyder cyflogwyr unigol 

Gall hyfforddiant hefyd helpu unigolion i gefnogi a rheoli tîm o Cymorthwydd. 

Mae Jean yn cefnogi ei merch Augustina i gyflogi tîm o Gynorthwywyr Pensiynwyr 
a gwneud cais am gyllid i ddatblygu ei sgiliau ei hun. Dywedodd wrth Skills for 

Care: 

"Fel i mi fy hun, roedd hi'n wych cael help gyda'r asesiad o'r dystysgrif gofal, felly 
gallaf gefnogi cymorthydd newydd trwy eu cyfnod sefydlu. Gwnaeth hefyd gwrs Mi-
crosoft Excel a oedd yn fantais ar unwaith, gan fod fy holl sgiliau cyfrifiadurol wedi 

bod yn hunan-ddysgu. Mae un clic wedi arbed llawer o oriau gwaith i ni. Mae'n 
werth gwerth pob ceiniog. " 

Gwnewch gais nawr 

Dysgwch fwy am yr arian a lawrlwythwch y ffurflen gais ac arweiniad oddi ar wefan 
Skills for Care yn www.skillsforcare.org.uk/iefunding 

Gallwch hefyd anfon e-bost at funding@skillsforcare.org.uk neu ffoniwch 0113 241 
1275. 

Ceisiadau am gyllid yn cau ar 28 Chwefror 2018. 

Dod o hyd i ragor o hyfforddiant yn eich ardal leol  

Mae'r sefydliadau hyn a arweinir gan ddefnyddwyr wedi derbyn arian i 

ddarparu hyfforddiant i gyflogwyr unigol a Conorthwydd yn ystod 2017-

18. Os hoffech gael mynediad at unrhyw un o'r hyfforddiant, cysylltwch â 

nhw yn uniongyrchol gan ddefnyddio'r manylion cyswllt a ddarperir. Cyfle 

i ddisgleirio: nodwch y Gwobrau Sgiliau Gofal Os ydych chi'n gyflogwr 

unigol sydd wedi ymrwymo i ddysgu a datblygu'ch cynorthwydd, rhowch 

ein Gwobrau am y cyfle i ennill y wobr hon a dathlu'r gwaith gwych a 

wnewch. Os ydych chi'n gwybod am unrhyw gyflogwyr unigol sy'n 

gwneud gwaith gwych gyda'u Cynorthwydd, yna naill ai eu henwebu ar 

gyfer Gwobrau 2018 neu eu hannog i fynd i mewn eu hunain. Ewch i 

Hyfforddiant ar gyfer gofal - Cyllid ac 

hyfforddiant 
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Mae teledu gofal cymdeithasol yn ddarparwr hyfforddiant ar-lein 

gyda dros 50 o gyrsiau iechyd a gofal cymdeithasol yn cael eu 

dewis. Maent yn achrededig BAC (Cyngor Achredu Prydeinig) a 

gall unrhyw un wneud cyfrif gyda nhw. Mae eu cyrsiau yn fforddi-

adwy a gellir eu cyrraedd 24/7 i ddiwallu'ch anghenion. Gallwch 

hefyd gael mynediad i'r cyrsiau ar ffonau symudol a tabledi yn 

ogystal â gliniaduron a chyfrifiaduron. Pan fyddwch chi'n def-

nyddio Teledu Gofal Cymdeithasol, gallwch brynu 'credydau' - 

gall un person ddefnyddio un credyd i gael mynediad at gwrs un-

waith. Gallwch brynu cymaint o gredydau ag sydd eu hangen ar-

noch ac nid oes rhaid i chi eu defnyddio i gyd ar unwaith. Mae 

prisiau'r credydau yn amrywio yn ôl faint rydych chi'n ei brynu. 

Gallwch brynu credydau trwy daliad cerdyn, dim ond ar gyfer 

prynu 500 credyd neu fwy y gellir trefnu taliadau anfoneb. Gall-

wch roi cynnig ar gwrs sampl am ddim ar eu gwefan cyn 

penderfynu a ydych am brynu unrhyw gredydau.  

Am fwy o fanylion cerwch ar y wefan : https://www.social-care.tv/ 

Neu defnyddio yr gwybodaeth odan.  

 
 

Social-Care.TV 
Hingham Manor 
Hingham 
NR9 4HP 
Tel: 01953 853070 
Fax: 01953 851152 
Email: info@social-care.tv 

 

 

  

Gofal Teledu Cymdeithasol 

mailto:info@social-care.tv
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Mae Calan Gaeaf yn agosáu ato ac rydym wedi casglu 

rhywfaint o wybodaeth am ffyrdd hwyliog a diogel i'w ddathlu. 

Cerfio pwmpen Mae cerfio pwmpen yn ffordd wych o ad-

durno'ch tŷ ac ymuno â'r dathliadau - dyma rai awgrymiadau ar 

sut i'w wneud yn ddiogel: 

Dewiswch bwmpen llyfn neu lai i wneud cerfio yn haws.  

Gallwch hefyd gael pwmpenni crefft sy'n cael eu gwneud o 

ewyn a llawer yn fwy diogel i gerfio â nhw.  

Rowch bob amser mewn ardal ysgafn gydag arwyneb cadarn. 

Golchwch a sychwch unrhyw offer a ddefnyddiwch ymlaen llaw 

- mae pecynnau cerfio pwmpen yn fwy diogel ond os ydych 

chi'n defnyddio cyllell cofiwch nad yw'r rhai mwy cyflym bob 

amser yn well ac yn aml yn gallu mynd yn sownd gan eu 

gwneud yn eithaf peryglus.  

Dylech bob amser dorri i ffwrdd oddi wrth eich hun mewn cyni-

gion bach, cyson.  

 

Mae digon o wefannau ar-lein gyda thempledi am ddim i'w defnyddio 

ar gyfer cerfio pwmpen, gan gynnwys y rhai isod:  

http://www.pumpkinlady.com/ 

http://www.pumpkinpile.com/ 

 

 

  

                                      
Calan Gaeaf 
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Pobi  
 
Mae pobi'ch triniaeth ar gyfer Calan Gaeaf yn ddewis arall yn 
hwyl i brynu rhai parod. Os nad ydych chi'n gwybod beth i ffugio 
neu eisiau rhoi cynnig ar rywbeth newydd, mae gan wefan y 
BBC restr o ryseitiau thema Calan Gaeaf y gallwch eu def-
nyddio:  
 
https://www.bbcgoodfood.com/recipes/collection/halloween 
 
http://www.bbc.co.uk/food/occasions/halloween 
 
Straeon 
 
Mae Calan Gaeaf wedi cael ei ddathlu ers cannoedd o 
flynyddoedd ac mae ganddi ddigon o hanes a llên gwerin o'i 
amgylch. I unrhyw un sydd ddim yn meddwl rhywfaint o ofid, 
gall ychydig o storïau rhyfeddol fod yn weithgaredd gwych ar 
gyfer y noson, a bydd digon o ffilmiau brawychus yn cael eu 
dangos ar y teledu i wylio. 
 
Trick-or-Treating 
 
Mae Trick or Treating yn staple yng Nghaeaf Calan Gaeaf ac 
mae'n hwyl fawr, ond cofiwch ei wneud yn ddiogel. Goruchwyli-
wch blant iau bob amser a gwiriwch unrhyw losin a wnânt i 
wneud yn siŵr eu bod yn iawn i'w fwyta. 
 
Mae hefyd yn bwysig cofio nad yw pawb yn dathlu Calan Gaeaf 
- edrychwch am arwydd yn y ffenestr gan ddweud nad ydyn 
nhw am gael unrhyw daflu neu driniaeth cyn eu taro a bod yn 
gwrtais bob amser. 
 

 
 

 

for application in May 2017 
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 Mond Prynnu tan gwyllt sydd 
wedi marcio BS 7114. 

Peidio Yfed alcohol os rydych yn 
tanio y tan gwyllt. 
 Cadw tan gwyllt mewn bocs 

wedi I chau. 
 Dilyn cyfarwydddiada sydd ar 

y bocs. 
 Tanio nhw pellter braich. 
 Sefyll I ffwrdd. 
 Byth mynd yn agos I tan gwyllt sydd newi gal I 

tanio neu ar ganol fedrith o dal ffrwndro. 
 Byth rhoid tan gwyllt mewn yn eich poced neu ei 

taflud nhw. 
 Bob amser cymud gofal ac plant. 
Tanio sparkles un ar unwaith. 
 Byth rhoid sparklers I plenty odan 5 oed. 
 Cadw anifeiliad tu fewn. 
 
 
 Peidiwch a tanio tan gwyllt 

swnllyd yn hwyr yn nos ac 

dim o gwbwl arol 11 

pm 

 

Y Cod Tan Gwyllt 
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Gyda'r tywydd oer yn agosáu ac mae'r dail yn dechrau cwympo 
efallai na fyddwch chi'n meddwl am arddio pan fydd yr hydref yn 
cael ei grybwyll ond mae llawer y gallwch ei wneud dros fisoedd yr 
hydref i baratoi eich gardd ar gyfer y gwanwyn neu gallwch gynaea-
fu'r hyn rydych chi wedi'i blannu eisoes. Mae gan wefan RHS 
(Cymdeithas Garddwriaeth Frenhinol) a gwefan o'r enw Sarah Ra-
ven restr o blanhigion blynyddol caled y gallwch chi eu hau yn yr 
hydref am arddangosfa flodeuo cynharach a rhoi awgrymiadau ar 
sut i wneud hyn yr ydym wedi'i gysylltu isod. Mae'r hydref hefyd yn 
amser da i baratoi eich gardd ar gyfer misoedd y gaeaf - mae hyn 
yn cynnwys glanhau a thacluso unrhyw dai gwydr i sicrhau bod 
planhigion yn cael cymaint o olau â phosibl, gan gynnal y lawnt, 
defnyddio compost, clirio planhigion blynyddol, tacluso ffiniau'r ardd 
a gwneud yn siŵr bydd eich offer garddio yn barod i'w ddefnyddio 
ar gyfer y gwanwyn. Mae rhagor o wybodaeth am hyn ar gael ar 
wefan Thompson a Morgan sydd hefyd wedi'i gysylltu isod.  

https://www.thompson-morgan.com/top-10-winter-garden-tips 

 

https://www.rhs.org.uk/advice/profile?PID=390 

 

https://www.sarahraven.com/articles/
prepare_your_spring_garden_in_autumn.htm 

 

 

 

 

 

 

Garddio yr Hydref 
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Rhyl Health and Well-being Fayre 
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Aelodaeth o fewn the Rowan Organisation 

 

 

 

 

 

Mae'r Rowan Organisation yn elusen gofrestredig a mudiad di-elw. Mae'n sefydli-

ad sy'n cael ei arwain gan ddefnyddwyr ac mae mwyafrif aelodau'r Bwrdd yn bobl 

anabl, fel y mae nifer o'n staff gweithredol. Mae aelodaeth yn agored i bob def-

nyddiwr gwasanaeth ac mae'n rhad ac am ddim! Mae aelodau cyffredin yn cael 

crynodeb o'r cyfarfodydd Bwrdd chwarterol, yn gymwys i fynychu a phleidleisio yn 

y CCB a hefyd yn cael cyfle i ddod yn Aelod o'r Bwrdd eu hunain. Mae aelodaeth 

y Bwrdd yn cynnig cyfle cyffrous i deithio a chwrdd â phobl eraill. Mae aelodau 

defnyddwyr gwasanaeth sy'n cael eu hethol i'r Bwrdd, yn dylanwadu ar reolaeth a 

chyfeiriad y sefydliad. Mae aelodaeth y Bwrdd yn cynnig cymysgedd o elfennau 

busnes a chymdeithasol a thalir am bob teithio, llety rhesymol a threuliau eraill 

gan Rowan Organisation. Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais am ae-

lodaeth gyffredin, gyda chyfle i Gan ddod yn aelod o'r Bwrdd, cysylltwch â Rowan 

Organisation yn ein Prif Swyddfa, neu lenwi a dychwelyd y ffurflen gais ar y 

dudalen gefn. Efallai y bydd y wybodaeth bellach ganlynol yn eich helpu i 

benderfynu dod yn aelod: Datganiad Cenhadaeth "Mae'r Sefydliad Rowan yn 

bodoli i roi mynediad i wybodaeth a chymorth i bobl anabl er mwyn iddynt allu 

gwneud dewisiadau gwybodus a rheoli eu bywydau". Datganiad Gweledigaeth 

"Cymdeithas sy'n gwbl gynhwysol lle mae'r rhwystrau, boed yn amgylcheddol, ag-

wedd neu sefydliadol, sy'n atal pobl anabl rhag cael cyfle cyfartal wedi cael eu 

tynnu." Wrth ddarparu gwasanaethau, rydym yn argymell yr egwyddorion canly-

nol: Dylai'r gwasanaethau a gynigir gefnogi pobl anabl i gael mwy o ddewisiadau, 

annibyniaeth a rheolaeth eu bywydau. Dylai'r cymorth a ddarperir gael ei seilio ar 

y nodau, yr amcanion a'r anghenion a nodwyd gan bob person anabl. Dylai'r un 

ystod o gyfleoedd a chyfleusterau fod ar gael i bobl anabl fel sydd ar gael i eraill.  
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Hoffwn wneud cais am aelodaeth o The Rowan Organisation, fel Defnyddiwr 

Gwasanaeth o The Rowan Organisation. Rwy'n deall y bydd aelodaeth yn fy ngal-

luogi i fynychu a phleidleisio o gwbl i gyfarfodydd Cyffredinol ac i enwebu a chym-

ryd rhan yn ethol Cynrychiolwyr Defnyddwyr Gwasanaeth i Fwrdd Rheoli'r Rowan 

Organisation os ydw i'n dymuno gwneud hynny. Bydd gennyf hefyd hawl i sefyll ar 

gyfer etholiad i'r Bwrdd Rheoli fel Cynrychiolydd Defnyddwyr Gwasanaeth. Rwy'n 

deall y bydd fy Aelodaeth yn gyfyngedig i'r cyfnod pan fyddaf yn Defnyddiwr 

Gwasanaeth o'r Sefydliad ac y bydd yn dod i ben ar unwaith fy mod yn peidio â 

bod yn ddefnyddiwr gwasanaeth. Mae fy atebolrwydd mewn perthynas â'r Rowan 

Organig yn gyfyngedig i £ 1 (un bunt) os bydd y Cwmni yn dod yn Ansolfent. Mae 

aelodaeth y Rowan Organisation yn rhad ac am ddim i bob Defnyddiwr 

Gwasanaeth.  

Surname/Cyfenw: 

  

Forenames/Enwau cynta: 

  

Address/Cyfeiriad: 

  

  

  

Post Code: 

Tele-

phoneNumbers/

Rhis ffon adref: 

Daytime/Dydd: Evening/Nos: 

  

  

Mobile/ Ffon symudol: Fax: 

Email Address/ Cyfeiriad E-Bost: 

  

  

  

Signed/Arwyddo:…………………….     Date/Dyddiad:…………….. 

  

Please return your completed form to/Danfonwch wedi i cwbwlhau i: The Rowan 

Organisation, Eliot Park Innovation Centre, Barling Way, Nuneaton, CV10 7RH 
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Oes gennych chi stori yr hoffech i ni ei rannu? Neu a oes unrhyw wybodaeth yr 

hoffech ei weld wedi'i gynnwys? Rydym yn croesawu awgrymiadau a chyfra-

niadau i'r cylchlythyr. Cysylltwch â ni ar unrhyw un o'r dulliau isod. Cyhoeddir 

Cylchlythyr Cyfarwyddiadau gan y Gwasanaeth Gwybodaeth Cenedlaethol yn Ab-

erystwyth Sefydliad Rowan. Er mwyn dad-danysgrifio rhag derbyn copïau yn y 

dyfodol, neu os hoffech dderbyn y cylchlythyr mewn fformat gwahanol, cysylltwch 

â ni i drafod eich gofynion cyfathrebu. Fe'i cyhoeddir hefyd ar ein gwefan 

www.therowan.org. Mae'r wybodaeth yn gywir adeg argraffu. Fodd bynnag, os 

byddwch yn sylwi ar unrhyw wallau, rhowch wybod i ni.  

Syt I cysylltu a ni: 
 

Rhif Ffon: 02476 642947 
 

Fax: 02476 374 948 
 

E-Bost: info@therowan.org 
 

Gwefan: www.therowan.org 
 

www.facebook.com/therowanorganisation 
 

Ysgrifennu i: 

The Rowan Organisation 

Eliot Park Innovation Centre 

Barling Way 

Nuneaton 

CV10 7RH 

 

 

 

The Rowan Organisation 
Cefnogi Annibyniaeth Drwy Dewis 


