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tide – Gyda’n Gilydd mewn Dementia Bob Dydd 

 
Swydd Ddisgrifiad – Arweinydd Cenedlaethol Cynnwys Gofalwyr 

(Cymru) 
 
Teitl y swydd:  Arweinydd Cenedlaethol Cynnwys Gofalwyr (Cymru) 

 
Yn atebol i’r: Pennaeth Gweithrediadau 

 
Yn gyfrifol am: 
 
 
 
Cysylltiadau 
allweddol: 

Arweinydd Cynnwys Gofalwyr (Cymru) 
Cydlynydd Dysgu a Datblygu 
 
 
Arweinwyr Cenedlaethol Cynnwys Gofalwyr ym mhob 
gwlad; Pennaeth Busnes a Pherfformiad; Arweinwyr 
Cynnwys Gofalwyr, Arweinydd Dysgu a Datblygu; 
Cydlynwyr Dysgu a Datblygu; Rheolwr Effaith; Rheolwr 
Cyfathrebu a Chodi Arian 

Key relationships:  
Cytundeb: Parhaol 

 
Cyfnod Prawf: Pedwar mis 

 
Oriau  Llawn amser (35 awr yr wythnos) i’w gweithio’n hyblyg yn 

unol â’r polisïau busnes. Mae hyn yn cynnwys rhywfaint o 
weithio gyda’r nos ac ar benwythnos. 
 

Lleoliad: 
 

Mae Prif Swyddfa tide yn 151 Dale Street Lerpwl L2 2AH. I 
ddechrau bydd angen gweithio o’r cartref a bydd y swydd yn 
gofyn am deithio drwy Gymru. Gall fod angen ychydig o 
deithio yn y DU a rhywfaint o deithio rhyngwladol i 
gynadleddau a digwyddiadau dysgu. 
 

Band Cyflog: £30,000 – 35,000 (pro rata) yn dibynnu ar brofiad  
 

Gwyliau blynyddol  25 diwrnod pro rata a Gwyliau Cyhoeddus 
 

 

Cyd-destun cyffredinol 

Amcangyfrifir fod 850,000 o bobl yn y DU yn byw gyda dementia, yn cael eu helpu 

gan filoedd o ofalwyr di-dâl. Mae llawer o ofalwyr sy’n perthyn neu’n gyfeillion i bobl 

sy’n byw â dementia yn adrodd nad ydynt yn cael digon o gefnogaeth gan y 
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gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol, sy’n eu gadael yn teimlo’n unig, wedi 

ymlâdd a ddim yn gallu edrych ar ôl eu lles eu hunain. Disgwylir i nifer y gofalwyr 

gynyddu dros y blynyddoedd nesaf, felly mae’n hanfodol fod gofalwyr yn cael y cyfle 

i siarad drostynt eu hunain a dod at ei gilydd i godi eu proffil, rhoi llais i’w hanghenion 

a dylanwadu i gael gwell gofal a chefnogaeth ar bob lefel.  

  
tide (together in dementia every day) - yw’r rhwydwaith cynnwys dros y DU i ofalwyr 
a chyn ofalwyr pobl sy’n byw â dementia, o dan nawdd Cymdeithas Buddiannau 
Cymunedol y Life Story Network (LSN). Mae tide yn cael ei sefydlu fel elusen ar 
wahân, gyda’r LSN yn mynd yn is-gwmni ym mherchnogaeth lwyr. Nod cyffredinol 
rhwydwaith gofalwyr tide yw gwella profiadau gofalwyr di-dâl yn ogystal â’r 
gwasanaethau sydd ar gael i’r rhai y maent yn gofalu amdanynt. Gan gydnabod yr 
anghenion hyn, mae’r Loteri Fawr yn rhoi grant tair blynedd i’r rhwydwaith, i gael ei 
sefydlu yn Lloegr, Cymru a Gogledd Iwerddon 
 
Crynodeb o’r Swydd 
Bydd Arweinydd Cenedlaethol Cynnwys Gofalwyr Cymru yn gweithio’n agos â’r 
Pennaeth Busnes a Pherfformiad, Arweinwyr Cenedlaethol eraill yn yr 
Alban/Gogledd Iwerddon a Lloegr yn ogystal â rhwydwaith eang o bartneriaid i 
sefydlu, cryfhau a chynyddu effaith tide ar draws Cymru. 
 
Bydd yr Arweinydd yn creu ac yn chwilio am gyfleoedd i gychwyn a meithrin 
partneriaethau a pherthnasau gydag amrywiaeth o randdeiliaid a phartneriaid allanol 
ar bob lefel o hyrwyddo tide a’r gwaith a wnawn. Dylai deiliad y swydd fynd ati i 
chwilio am gyfleoedd i aelodau gofalwyr tide gymryd rhan mewn dylanwadu a ffurfio 
polisi, ymchwil, comisiynu ac ymarfer dementia. Bydd deiliad y swydd yn canfod a 
chefnogi recriwtio gofalwyr a chyn ofalwyr i tide, gan sicrhau fod eu hanghenion 
datblygu yn cael eu hadnabod a’u diwallu drwy’n rhaglen ddatblygu. Bydd yr 
Arweinydd yn galluogi cyfranogiad effeithiol a chynnwys gofalwyr a chyn ofalwyr fel 
partneriaid cyfartal mewn unrhyw broses mewn digwyddiadau lleol a rhaglenni 
ymchwil lleol, rhanbarthol a chenedlaethol. 
 
Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am sicrhau fod yr holl ddata perthnasol yn cael ei 
gipio a’i adrodd amdano ar gyfer monitro ariannol / perfformiad i’n cyllidwyr ac yn 
llunio unrhyw adroddiadau angenrheidiol. Bydd yr Arweinydd Cenedlaethol yn 
goruchwylio ac yn rheolwr llinell o ddydd i ddydd ar yr Arweinydd/ion Cynnwys 
Gofalwyr ac unrhyw aelodau staff perthnasol eraill yn y sefydliad; i ddechrau bydd 
hyn yn cynnwys y Cydlynydd Dysgu a Datblygu yng Nghymru. Bydd deiliad y swydd 
yn cyfrannu at gynllunio, datblygu a chydlynu data ar gyfer yr hunan-arfarniad ac 
unrhyw arfarniad allanol o tide yng Nghymru a gweddill y DU. 
 
Disgwylir i ddeiliad y swydd ymgymryd ag ystod eang o gyfrifoldebau a dyletswyddau 
ar lefelau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol yng Nghymru. Mae’r rhain yn cynnwys: 
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Gweithio gyda gofalwyr presennol a chyn ofalwyr pobl sy’n byw â dementia 

 Mynd ati i adnabod a gwahodd gofalwyr presennol a chyn ofalwyr pobl sy’n byw â 

dementia i ymuno â’n rhwydwaith cynnwys gofalwyr tide sy’n tyfu yng Nghymru 

ac adeiladu ei gapasiti tra’n hyrwyddo a chodi ymwybyddiaeth;  

 

 Dwyn ynghyd, grymuso ac adeiladu gallu gofalwyr presennol a chyn ofalwyr i: 

o Herio’r canfyddiadau am ofalwyr pobl â dementia yn y gymdeithas 

o Ymgyrchu am well cefnogaeth i ofalwyr pobl â dementia 

o Dylanwadu ar y llywodraeth, deddfwriaeth, polisi ac ymarfer ar lefelau 

lleol, rhanbarthol a chenedlaethol – gan ddechrau ar y lefel leol; 

 

 Gweithio gyda’r Arweinydd Cynnwys Gofalwyr yng Nghymru i gytuno ar y pwynt 

cyswllt cyntaf ar gyfer gofalwyr presennol a chyn ofalwyr pobl â dementia sy’n 

aelodau o tide yng Nghymru neu sydd â diddordeb mewn ymuno; 

 

 Cyfrannu at gyd-ddatblygu a chyd-gyflwyno’n Rhaglen Datblygu Gofalwyr; 

 

 Rhoi cefnogaeth emosiynol a seicolegol i ofalwyr a chyn ofalwyr cyn, yn ystod ac 

ar ôl y broses ymgysylltu; 

 

 Sicrhau fod gofalwyr presennol a chyn ofalwyr yn cael yr adborth perthnasol ar 

eu heffaith fel eu bod yn gwybod faint maent yn cael eu gwerthfawrogi a’u parchu 

fel arbenigwyr drwy brofiad; 

 

 Cyfeirio gofalwyr presennol a chyn ofalwyr at unrhyw adnoddau lleol neu 

genedlaethol, a all eu helpu wrth iddynt amlygu unrhyw broblemau neu bryderon 

am eu rôl yn gofalu o ddydd i ddydd, neu yn y gorffennol; 

 

 Adrodd am unrhyw bryderon ynghylch y risg posibl o fod yn agored i niwed a 

wynebir gan ofalwyr presennol a chyn ofalwyr pobl sy’n byw â dementia wrth y 

Pennaeth Gweithrediadau yn unol â Pholisi’r sefydliad ar Ddiogelu ac Amddiffyn 

Oedolion mewn Perygl. 

 

 

Gweithio gyda phartneriaid 

 Ymgysylltu ag ystod eang o sefydliadau partner, ar y lefel leol i ddechrau, drwy 

adeiladu ar rwydweithiau sy’n bodoli’n barod a gweithio gyda Chymunedau sy’n 

Deall Dementia a phrosiectau eraill i godi ymwybyddiaeth a hyrwyddo tide; 
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 Cynrychioli tide mewn fforymau rhanbarthol a chenedlaethol, rhwydweithiau a 

digwyddiadau a drefnwyd yng Nghymru, lle bo modd ochr yn ochr ag aelodau 

gofalwyr tide, yn cynnwys creu a rhoi cyflwyniadau, siarad ar ran tide a hybu 

cenhadaeth a nodau’r rhwydwaith a’r gwaith a wnawn 

 

 Canfod cyfleoedd a bod yn rhagweithiol gyda’r Pennaeth Busnes a Pherfformiad i 

sefydlu ac adeiladu partneriaethau effeithiol yn gweithio ar lefel genedlaethol a 

thrwy Gymru i ehangu effaith tide, lleihau dyblygu a chreu cynghreiriau eang o 

ddiddordebau a gwerthoedd cyffredin; 

 

 Gweithio gyda a chefnogi’r Pennaeth Busnes a Pherfformiad i ddatblygu 

cydweithio agos â’r Rhwydwaith DEEP yng Nghymru, a luniwyd i bwysleisio’u 

nod cyffredin o eiriolaeth gyfunol ac i gryfhau cwmpas y ddau rwydwaith i gael 

effaith; 

 

 Gweithio gydag Arweinydd Cynnwys Gofalwyr (Cymru), y Cydlynydd Dysgu a 

Datblygu (Cymru) a’r Rheolwr Effaith i gasglu a dadansoddi gwybodaeth feintiol 

ac ansoddol, a fydd yn cyfrannu at ein harfarniad mewnol ac allanol er mwyn 

mesur effaith, deilliannau a chyrhaeddiad tide ar draws Cymru a gweddill y DU;   

 

 Cyfrannu at geisiadau am gyllid a ffrydiau gwaith a gomisiynwyd gyda’r Pennaeth 

Busnes ac aelodau eraill perthnasol o’r staff 

 

 Cyfrannu at rannu’r dysgu a gweithio’n effeithiol gyda phartneriaid eraill wrth i ni 

sefydlu tide ar draws y DU; 

 

 Coladu a chyfrannu data a gwybodaeth i’r broses monitro a gwerthuso ar gyfer 

ein cyllidwyr, llunio adroddiadau a chwblhau unrhyw gofnodion ariannol 

angenrheidiol a monitro sy’n berthnasol i’r cyllidebau a osodwyd i’r rhwydwaith. 

 

 Cadw golwg ar oruchwyliaeth a rheoli llinell o ddydd i ddydd yr Arweinwyr 

Cynnwys Gofalwyr ac unrhyw aelodau perthnasol eraill o’r staff o fewn y 

sefydliad. 

 

 Cyfrannu at a helpu i gynnal amgylchedd cadarnhaol, diogel a rhagweithiol sy’n 

hybu cyfathrebu agored a thryloyw rhwng y staff sy’n cael eu rheoli gennych a’r 

sefydliad yn gyffredinol 

 
Cyfrifoldebau cyffredinol 
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 Hyrwyddo tide ar y cyfryngau cymdeithasol yn unol ag arfer da a Pholisi’r 

sefydliad ar Ddefnyddio Cyfryngau Cymdeithasol; 

 

 Cysylltu â’r Swyddog Cefnogi Busnes i sicrhau fod gwybodaeth gywir yn cael ei 

chofnodi a’i chadw am bob aelod yn unol â pholisïau Diogelu Data a 

Phreifatrwydd y sefydliad; 

 

 Gweithio gyda’r Swyddog Cefnogi Busnes i sicrhau’r trefniadau ymarferol ar gyfer 

digwyddiadau yn cynnwys: cludiant, offer, treuliau, trefniadau teithio, 

gwasanaethau cyfieithu, darparu bywgraffiadau ac unrhyw ddeunydd hyrwyddo; 

 

 Rhoi sylw dyledus i iechyd a diogelwch bob amser a lle bo angen gwneud 

asesiad risg ar leoliadau cyn gweithgaredd ymgysylltu, gan ystyried yn arbennig 

gofalwyr tide fel gwirfoddolwyr, yn unol â Pholisi Gwirfoddoli a Pholisi Iechyd a 

Diogelwch y sefydliad; 

 

 Cael goruchwyliaeth reolaidd ac arfarniadau gyda’ch rheolwr llinell; 

 

 Derbyn hyfforddiant a chymryd cyfrifoldeb personol dros ddatblygu yn y swydd; 

 

 Gwneud tasgau, dyletswyddau neu brosiectau eraill a all godi o bryd i’r gilydd 

sy’n gymesur â lefel gyffredinol y swydd hon ac fel y gofynnwyd gan eich rheolwr 

llinell. 

 
Manyleb y Person 

 
 

NODWEDD 
 
HANFODOL 

 
DYMUNOL 

SUT YR 
ASESIR 

Addysg/ 
Cymwysterau 
 
 

 Lefel gradd neu gyfatebol 

 TGAU A – C neu gyfatebol 
mewn Mathemateg a 
Chymraeg 

 Tystiolaeth o 
ddatblygiad 
proffesiynol 
parhaus 
perthnasol 

Ffurflen gais 
a 
thystysgrifau 
(Gofynnir 
am y copïau 
gwreiddiol 
yn y 
cyfweliad) 

Gwerthoedd  Tryloyw 

 Dygn 

 Cynhwysol 

 Cydymdeimladol 

 Cais, 
Cyfweliad a 
chyfnod 
prawf 

Profiad  Gweithio gyda neu ofalu am  Ysgrifennu bidiau Ffurflen 
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rywun â dementia a deall yr 
heriau emosiynol ac 
ymarferol y mae teuluoedd 
yn eu profi 

 

 Cymryd rhan arweiniol 
mewn ymgyrchu 

 

 Gweithio neu wirfoddoli 
gyda mudiad sy’n cefnogi 
gofalwyr 

 

 Gweithio mewn ffordd 
gyfranogol a grymuso pobl 
sydd ag anghenion neilltuol 
i gymryd rhan lawn fel 
partneriaid cyfartal 

 

 Siarad mewn cynadleddau 
a digwyddiadau 

 

 Hwyluso trafodaethau grŵp 
a gweithdai 

 

 Profiad o ddefnyddio dulliau 
creadigol o ymgysylltu â 
chymunedau amrywiol 

 

a chynigion 

 Cydlynu gwaith 
gwirfoddolwyr 
gofalu 
 

 Gwerthuso 
rhaglenni a’r gallu 
i dynnu 
gwybodaeth 
werthfawr/allwed
dol fel sail i’r 
broses gwneud 
penderfyniadau 
yn y dyfodol. 

 

 Gwaith cyfryngau 
 

 Profiad o gefnogi 
oedolion a all fod 
angen gofal a 
chymorth, fel y 
diffiniwyd yn 
Neddf 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol a 
Llesiant (Cymru) 
2014 

 

 Profiad o drefnu 
cynadleddau a 
digwyddiadau 

gais, 
cyfweliad, 
cyfnod prawf 
a geirda   

Gwybodaeth  Sut mae’r sectorau iechyd, 
gofal cymdeithasol a 
gwirfoddol yn gweithio yng 
Nghymru 

 

 Polisi a deddfwriaeth 
cyfredol y Llywodraeth sy’n 
berthnasol i ddementia a 
gofalwyr pobl sy’n byw â 
dementia yng Nghymru 

 

 Dealltwriaeth a gwybodaeth 
am anghenion arbennig 
cymunedau gwledig 

 Dulliau gwahanol 
o werthuso 
rhaglenni ac yn 
arbennig 
Damcaniaethau 
Newid 

 

 Rheoliadau 
Diogelu Data 
Cyffredinol 
(GDPR) 

Cyfweliad/ 
ffurflen gais 
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 Dealltwriaeth o hawliau 
dynol a phwysigrwydd 
gwreiddio’r rhain mewn 
ymarfer i bobl â dementia  

 

 Gwahanol fathau o 
ddementia, eu heffaith ar 
allu rhywun i fyw’n dda a’u 
heffaith ar ofalwyr 

 

 Cyfrinachedd, preifatrwydd 
a gofynion Deddf Diogelu 
Data 2018 

Sgiliau/ 
Galluoedd 

 Chwaraewr tîm, ond hefyd 
yn gallu gweithio ar ei liwt ei 
hun 

 

 Ystyriol, sensitif ac yn 
dangos cydymdeimlad at 
eraill 

 

 Sgiliau cyfathrebu 
ardderchog llafar ac 
ysgrifenedig yn Gymraeg a 
Saesneg 

 

 Dealltwriaeth ddigonol o 
gymwysiadau Microsoft yn 
enwedig Word, Excel a 
Powerpoint 

 

 Y gallu i yrru ymlaen â 
phobl o bob cefndir ac ar 
bob lefel mewn sefydliadau 

 

 Sgiliau cyflwyno da a’r gallu 
i addasu wrth siarad â neu 
gyfarfod gwahanol 
gynulleidfaoedd 

 

 Yn drefnus ac yn gallu 
cymell eraill i weithio mewn 
ffordd systematig 

 Gwybodaeth 
ymarferol am y 
Rhyngrwyd a 
sgiliau TG yn 
cynnwys 
cronfeydd data 

 

 Gwybodaeth 
ymarferol am y 
cyfryngau 
cymdeithasol yn 
arbennig Twitter 

 
 
 

Ffurflen 
gais/ 
Cyfweliad/ 
geirda 
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Amgylchiadau 
sy’n Gysylltiedig 
â’r Gwaith 

 Parodrwydd i wneud 
holl ddyletswyddau a 
chyfrifoldebau’r swydd 
yn unol â pholisïau 
cyfle cyfartal ac 
amrywiaeth yr LSN a 
Tide 
 

 Parodrwydd a gallu i 
deithio ar draws Cymru 
yn rheolaidd, gyda 
rhywfaint o deithio yn y 
DU ac yn rhyngwladol 
ac ambell i aros o 
gartref dros nos 

 

 Rhaid cael trwydded 
yrru lawn a mynediad 
at gerbyd 

 

 Parodrwydd a gallu i 
weithio’n hyblyg os oes 
angen  

 
 

 

 
 

Ein 
Gwerthoedd  

Sut Byddwn ni’n Ymddwyn 
 

Tryloywder Byddwn yn agored ac yn onest gyda ni’n hunain ac eraill. Er mwyn 
adeiladau perthnasau o ymddiriedaeth, byddwn yn rhannu’n 
rhesymeg dros wneud penderfyniadau a chymryd camau hyd yn oed 
pan gall fod yn anodd gwneud hyn. 

Dycnwch Bydd gennym y dewrder a’r gwytnwch i aros yn ymroddedig i’n 
cenhadaeth a bydd gennym y gwyleidd-dra i ystyried ffyrdd 
gwahanol o wneud hyn os bydd hynny’n arwain at fwy o effaith ar 
wella bywydau pobl. 

Cynhwysol Byddwn bob amser yn gwerthfawrogi amrywiaeth y safbwyntiau, 
profiadau, gwybodaeth, sgiliau, diwylliannau a chredoau sydd gan 
bobl i’w rhannu a’u cyfrannu wrth ddilyn ein cenhadaeth. Bydd 
croeso i bob llais a chydnabyddiaeth i bob cyfraniad. 

    Gydag 
    Empathi 

Byddwn yn ceisio deall teimladau pawb rydym yn gweithio gyda nhw 
fel eu bod yn teimlo’u bod yn cael eu gwerthfawrogi a’u parchu. 
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Arwyddwyd: ___________________Printiwch eich Enw: _____________________ 
              (Deiliad y Swydd) 
 
 
 
 
Arwyddwyd: ___________________Printiwch eich Enw: _____________________ 
              (Rheolwr) 
 
 
 
 
Dyddiad:    _/__/ 2019  
 


