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Cyfeiriadur Gofal Cartref, Cymorth yn y Cartref a Gwasanaethau Cymorth ‘Catalyddion Gofal' yn Sir Benfro  

Am y cyfeiriadur 

Mae'r cyfeiriadur hwn yn cynnwys rhestr o wasanaethau gofal a chymorth bychain ac annibynnol yn Sir Benfro – 'micro-fentrau' yw'r enw am y rhain.  Mae'r 

ffaith eu bod yn fach (mae'r rhan fwyaf ohonynt yn unig fasnachwyr / hunangyflogedig) yn golygu y gallant gynnig yr amser a'r cysondeb i feithrin perthynas 

a dealltwriaeth go iawn gyda'r bobl y maent yn eu cynorthwyo. 

Lluniwyd y cyfeiriadur gan brosiect Catalyddion Gofal (partneriaeth rhwng PAVS, PLANED, Cyngor Sir Penfro a Chatalyddion Cymunedol) i gynorthwyo 

datblygiad mentrau gofal a chymorth yn Sir Benfro.  Diben y cyfeiriadur hwn yw cynnig mwy o ddewis i bobl sicrhau gwasanaeth gofal neu gymorth lleol a 

phersonol sy'n gweithio iddyn nhw.  

Sut ddylwn i benderfynu a fyddai micro-fenter yn ddewis da i mi? 

Gall micro-fentrau fod yn ddewis i da i bobl:  Pethau i'w hystyried: 

Os ydych chi'n chwilio am gysondeb a pharhad yn eich cymorth. 
Yn aml, mae micro-fentrau yn unig fasnachwyr, felly bydd gennych chi y 
cyfle i feithrin dealltwriaeth a pherthynas gyda'r un person. 

Rhaid eich bod yn fodlon cyfeirio a rheoli eich cymorth.  Mae hyn yn golygu 
trafod a chytuno ar eich cynllun cymorth gyda'r micro-fenter a dweud wrthynt 
os ydych yn dymuno i bethau newid. 

Os ydych yn dymuno cael cymorth am gyfnodau sy'n addas i chi.  
Byddwch yn cytuno gyda'r micro-fenter yr oriau cymorth wythnosol 
rheolaidd i'w darparu.  Weithiau, gall micro-fentrau gynnig hyblygrwydd, 
gan newid eu horiau er mwyn bodloni eich anghenion chi. 

Byddwch yn cael cyswllt gyda gwasanaeth bach, annibynnol.  O'r herwydd, 
eich cyfrifoldeb chi yw cyfweld y micro-fenter a chynnal archwiliadau priodol 
er mwyn penderfynu eich bod yn fodlon gyda'r unigolyn (gan gynnwys eich 
bod yn gallu uniaethu gyda nhw ar lefel bersonol) a'ch bod yn fodlon gyda'r 
gwasanaeth.  Gweler t.2 am restr o'r archwiliadau yr awgrymir y dylech eu 
cynnal pan fyddwch yn cyfarfod gyda / cyfweld micro-fenter. 

Os oes gennych chi syniad clir am y cymorth yr hoffech ei gael ac rydych 
yn fodlon rhoi cyfarwyddyd i'r micro-fenter ddarparu hyn. 

Er y bydd micro-fenter yn eich cynorthwyo i drefnu gwasanaeth cyflenwi os 
byddant yn sâl neu'n methu ymweld ag unrhyw reswm, rhaid i chi deimlo'n 
hapus bod cynllun addas wrth gefn yn ei le cyn i'r gwasanaeth gychwyn. 
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Sut ydw i'n gwybod bod y gwasanaethu hyn yn ddiogel, yn gyfreithlon, yn cael eu rhedeg yn dda ac o ansawdd uchel?  

Mae pob menter yn y cyfeiriadur hwn wedi ymrwymo i god ymarfer sy'n dangos bod eu gwasanaeth yn ddiogel, yn gyfreithlon, yn cael ei redeg yn dda a'i 

fod o ansawdd uchel.  Er mwyn sicrhau'r cod ymarfer, gall mentrau fanteisio ar gymorth am ddim trwy brosiect Catalyddion Gofal. 

Er bod mentrau yn ymrwymo i god ymarfer, mae'n bwysig nodi nad yw prosiect Catalyddion Gofal na'i bartneriaid yn achredu neu'n cymeradwyo'r 

gwasanaethau ar y rhestr hon yn ffurfiol.  Ni all prosiect Catalyddion Gofal a'i bartneriaid warantu ansawdd neu fodlonrwydd unrhyw wasanaethau a 

ddarparir gan unrhyw fenter yn y cyfeiriadur hwn na bod yn atebol am unrhyw wasanaethau a ddarparir gan unrhyw fenter a restrir yn y cyfeiriadur 

hwn.  Rydym yn croesawu adborth gan gwsmeriaid ac rydym yn cadw'r hawl i ddileu mentrau nad ydynt yn bodloni'r cod ymarfer oddi ar y cyfeiriadur.  

Gellir anfon unrhyw adborth at lee.james@planed.org.uk. 

Oherwydd y byddwch yn ymgysylltu gyda gwasanaeth bach, annibynnol, eich cyfrifoldeb chi yw cynnal archwiliadau priodol a phenderfynu eich bod yn 

fodlon gyda'r gwasanaeth.  Gweler isod am restr o archwiliadau awgrymedig / cwestiynau i'w gofyn. 

Archwiliadau awgrymedig / cwestiynau i'w gofyn i'r micro-fenter: 

 Sut mae'r fenter yn sicrhau y gallant ddarparu cymorth diogel? 

- A oes ganddynt Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus ac unrhyw yswiriant angenrheidiol arall? 

- A ydynt wedi cael archwiliadau y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS)? 

- A oes ganddynt brofiad priodol ac a ydynt wedi cael hyfforddiant priodol er mwyn cynorthwyo eich anghenion a'ch dymuniadau? 

- Sut maent yn asesu ac yn rheoli risgiau? 

- A oes ganddynt ganllawiau polisi am iechyd a diogelwch, diogelu a GDPR / diogelu data? 

- A oes angen i'r gwasanaeth gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC)?  Os na, pam? 

- A oes ganddynt unrhyw eirda neu dystlythyrau gan gwsmeriaid? 

 A oes contract cytundeb gwasanaeth i gytuno ar hawliau a chyfrifoldebau pawb?  Dylai hwn gynnwys: 

- Y gost, yr hyn sy'n cael ei gynnwys yn hwn, sut caiff y taliad ei wneud ac a fyddaf yn cael anfoneb neu dderbynneb? 

https://www.planed.org.uk/wp-content/uploads/2020/10/Code-of-practice-for-home-care-home-help-and-support-services-02.10.20.pdf
mailto:lee.james@planed.org.uk
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- Beth fydd yn digwydd os bydd y gweithiwr yn sâl neu os byddant yn dymuno trefnu gwyliau? 

- Sut fyddwn yn trafod ac yn cytuno pa gymorth fydd yn cael ei ddarparu?  A oes cynllun cymorth i gofnodi hyn? 

- Sut fyddaf yn dweud wrthych os hoffwn newid fy nghymorth? 

- Sut fyddwn yn gwneud cwyn? 

- Beth yw'r cyfnod rhybudd er mwyn terfynu'r cytundeb? 

 A oes gan y fenter y statws cyflogaeth cywir? 

Mae rhai micro-fentrau wedi cael eu sefydlu fel busnesau cyfyngedig bychain, ond mae'r rhan fwyaf yn unig fasnachwyr / pobl hunangyflogedig.  Os 

byddwch yn penderfynu manteisio ar wasanaeth unig fasnachwr, eich cyfrifoldeb chi yw cadarnhau eu statws cyflogaeth.  Gallwch wneud hyn trwy 

ofyn am eu 'Cyfeirnod Treth Unigryw', gofyn iddynt lenwi offeryn archwilio statws cyflogaeth CThEM, neu ffonio CThEM ar 0300 200 3300 

Sut allaf i ddefnyddio'r cyfeiriadur? 

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn gwasanaeth, cysylltwch â nhw yn uniongyrchol er mwyn cael sgwrs ynghylch a ydynt yn gallu bodloni'ch anghenion, 

cost y gwasanaeth, a'u hargaeledd.  Yna, gallwch gyfarfod â nhw i gynnal yr archwiliadau priodol a awgrymir uchod, a thrafod a chytuno ar y cymorth yr 

hoffech ei gael a phryd y bydd hyn yn digwydd, cyn llofnodi'r cytundeb gwasanaeth gyda'ch gilydd. 

Os ydych yn gymwys i gael gofal a chymorth wedi'i ariannu gan Gyngor Sir Penfro, gallwch drafod gyda'ch gweithiwr cymdeithasol a fyddai Taliad 

Uniongyrchol yn ffordd addas i brynu eich gofal a chymorth a aseswyd gan ficro-fenter. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gov.uk/guidance/check-employment-status-for-tax?user=guest
https://www.pembrokeshire.gov.uk/support-from-adult-care-assessments/direct-payments
https://www.pembrokeshire.gov.uk/support-from-adult-care-assessments/direct-payments
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Cyfeiriadur Mentrau Gofal a Chymorth yn Sir Benfro ‘Catalyddion Gofal'  

Gofal Cartref, Cymorth yn y Cartref a Gwasanaethau Cymorth 

Gweld lle mae'r gwasanaethau hyn yn seiliedig ar fap o Sir Benfro yma. 

*Yn gallu darparu gofal personol 

Enw'r gwasanaeth a'r manylion 
cyswllt 

Disgrifiad o'r gwasanaethau a rhagor o wybodaeth  Ardal Argaeledd  
 

Sian’s Support Service* 
 
Ffoniwch Sian ar: 07446 057608 
 
E-bost: maehrlein8@aol.com 
 

Rwy’n unig fasnachwr gyda 9 mlynedd o brofiad o weithio gyda phobl o 
bob oed ac ystod o anableddau. Gallaf helpu i'ch cefnogi yn eich cartref 
a'r gymuned. Gallaf eich helpu i gael cawod, coginio a pharatoi prydau 
bwyd, siopa, llenwi ffurflenni a helpu gyda chyllidebu a llawer o bethau 
eraill. Byddwn i wrth fy modd yn eich helpu chi i fyw a mwynhau'ch 
bywyd yn y ffordd rydych chi eisiau. 
 
Mae rhagor o wybodaeth ar gael trwy droi at: 
https://www.facebook.com/Sians-Support-Service-776828009014231  
 

St Dogmaels, 
Cilgerran a radiws 5 
milltir 

Yn llawn 

Wildflowers* 
 
Ffoniwch Claire ar:  07956 817464  
 
E-bost:  
writetowildflowers@gmail.com   
 
Facebook:  
@enrichwithwildflowers   
 
Instagram:  enrichwithwildflowers  
 
Twitter:  @enrichwild 

Unig Fasnachwr (Claire) sy'n darparu gwasanaeth seibiant a 
chyfoethogi pwrpasol ac arbenigol i'r rhai sydd â Dementia a'u gofalwyr 
/ anwyliaid yn eu cartrefi eu hunain.  
 
Caiff pob cleient eu trin fel unigolyn a rhoddir pwyslais ar ddatblygu 
cysylltiad trwy gyfrwng creadigrwydd.  Gallai hyn gynnwys straeon, 
adrodd straeon a gwaith ar stori bywyd, rhyngweithio gydag anifeiliaid 
a threulio amser ym myd natur. 
 
Mae rhagor o wybodaeth ar gael trwy droi at: 
www.facebook.com/enrichwithwildflowers a 
www.enrichwithwildflowers.co.uk   
 
 

Newcastle Emlyn 
a'r ardaloedd 
cyfagos 

Yn llawn 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=151lt8zq7AOYyGroIgMvXyY27CTnKU13H&ll=51.839595229584155%2C-4.885162050000007&z=10
mailto:maehrlein8@aol.com
https://www.facebook.com/Sians-Support-Service-776828009014231
mailto:writetowildflowers@gmail.com
http://www.facebook.com/enrichwithwildflowers
http://www.enrichwithwildflowers.co.uk/
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Ruth’s Care and Support* 

Ffoniwch Ruth ar: 07980868994 

E-bost: daviesruth@live.co.uk  

                    

Fel unig fasnachwr, nyrs gymwysedig a Soul Bydwraig, rwy'n cynnig 
gwasanaeth pwrpasol, sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn, i bobl ag 
anghenion am ofal, cefnogaeth a chwmnïaeth. Mae gen i ddiddordeb 
arbennig mewn Dementia a gofal diwedd oes. 
 
Rwy'n cynnig gofal seibiant dydd i bobl sy'n profi dementia, gan weithio 
gyda ac ochr yn ochr â theulu ac anwyliaid sydd â rôl ofalgar, yn ogystal 
â gydag unigolion sy'n byw ar eu pennau eu hunain. Gall y gefnogaeth 
gynnwys gofal personol, cwmnïaeth a helpu'r unigolyn i ymgysylltu â 
gweithgareddau ystyrlon sydd wedi'u teilwra i'w ddiddordebau unigol. 
 
Fel Bydwraig Enaid, fy nod yw cefnogi unigolion sydd â diagnosis 
terfynol mewn unrhyw ffordd y gallaf, er mwyn hwyluso'r ansawdd 
bywyd gorau posibl a marwolaeth dyner a heddychlon. Mae hyn yn 
cynnwys cynnig cefnogaeth emosiynol, ymarferol ac ysbrydol i deulu ac 
anwyliaid, yn unol â'u hanghenion a'u credoau eu hunain. Cynigir y 
gefnogaeth i bobl ar unrhyw adeg o ddiagnosis o gyflwr lliniarol hyd at 
y dyddiau a'r oriau olaf hyd at farwolaeth. Gall gynnwys seibiant dydd i 
anwyliaid, gwrando ar a siarad am unrhyw ofnau neu bryderon 
ynghylch marwolaeth a marw, cyngor cynllunio ymarferol a chynnig 
technegau therapiwtig ysgafn pan fo hynny'n briodol, ynghyd â darparu 
gofal personol. Mwy o wybodaeth yn: 
www.facebook.com/Ruths-Care-and-Support-103502545475631  

Gogledd Sir Benfro, 
Sir Gaerfyrddin a 
Ceredigion 

Some availability – 
please enquire 

Hope at Home 

Ffoniwch Tessa Hope ar:  

077720 99517 

E-bost:   misstesshope@gmail.com  

 

Masnachwr unigol (Tessa) sy'n darparu gwasanaeth cymorth cyfeillgar 
a hyblyg i bob oedran gan gynnwys pobl ifanc, mamau newydd a phobl 
hŷn. 
 
Mae'r gefnogaeth yn cynnwys help gyda gwaith tŷ ysgafn a threfnu'ch 
cartref, paratoi prydau bwyd, siopa, codi presgripsiynau, a chyrchu'r 
gymuned / hobïau. 
 
Mae rhagor o wybodaeth ar gael trwy droi at: 
https://www.facebook.com/Hope-At-Home-111145037476802/  

Casnewydd a'r 
ardaloedd cyfagos 
gan gynnwys Dinas, 
Gwarchodlu 
Pysgod, St 
Dogmaels, 
Cilgerran, a 
Crymych. Ystyriodd 
holl ogledd Sir 
Benfro. 

Yn llawn 

mailto:daviesruth@live.co.uk
http://www.facebook.com/Ruths-Care-and-Support-103502545475631
mailto:misstesshope@gmail.com
https://www.facebook.com/Hope-At-Home-111145037476802/
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Claire Sharkey Care* 

Ffoniwch Claire ar: 07866 196621 

E-bost: 
claire_sharkey@hotmail.co.uk   
 

Rwy'n unig fasnachwr profiadol sy'n cynnig gwasanaeth gofal cartref 
hyblyg, gan gynnwys: gofal personol, glanhau, coginio, cerdded cŵn, 
garddio, siopa ac apwyntiadau (rwy'n hapus i yrru cleientiaid). 
 
Mae gen i brofiad helaeth yn cefnogi pobl yn eu cartrefi eu hunain, gan 
gynnwys gofal Dementia, gofal gwely a gofal lliniarol. Rwyf wedi cael 
hyfforddiant mewn Cwnsela a Therapi Teulu. Rwyf hefyd yn 
ymarferydd Shiatsu a thylino ac yn hapus i fod yn rhan o adsefydlu ar ôl 
strôc neu anaf. 
 

Casnewydd a'r 
ardaloedd cyfagos 

Ar agor i 
gwsmeriaid 
newydd - holwch 
os gwelwch yn dda 

Shan Jones Care* 

Call Shan on: 07518 576047 

Email: shani.run@gmail.com  

 

Rwy'n unig fasnachwr profiadol sy'n cynnig dull cyfannol sy'n 
canolbwyntio ar yr unigolyn tuag at ofal trwy ystyried anghenion unigol 
pob cleient i wella ansawdd bywyd a lles. 
Gallaf gefnogi gyda gofal personol, paratoi prydau bwyd, siopa, gwaith 
tŷ, cwmnïaeth, gweithgareddau cymdeithasol, hobïau, ymarfer corff a 
therapi awyr agored gan gynnwys garddio ysgafn. 
 
Mae fy ngwybodaeth a'm profiad yn cynnwys gweithio mewn lleoliad 
clinigol, gofal lliniarol, yn ogystal â gofal gartref. Mae gen i Ddiploma 
mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a chymwysterau mewn Gofal 
Lliniarol, Maeth i gefnogi Iechyd a Lles, Meddygaeth Goginiol a Therapi 
Tylino. 

Casnewydd a'r 
ardaloedd cyfagos 

Yn llawn 

Coastal Companions 
 
Sharon:  07972539697 
Bill:        07957313785 
 
 

Menter ar ffurf partneriaeth gyda bron i hanner can mlynedd o brofiad 
o gynnig gwasanaeth pwrpasol sy'n canolbwyntio ar gyfeillach, gofal a 
chymorth. 
 
Mae hwn yn cynnwys gwasanaeth er budd y teulu hefyd, yn ogystal â'r 
unigolyn a gynorthwyir, dyletswyddau domestig ysgafn a theithiau allan 
i fynychu apwyntiadau neu at ddibenion siopa.  Byddwn yn 
cydweithio'n agos gyda theuluoedd sydd â rôl gofalu, gan gynnig y cyfle 
iddynt gael cymorth emosiynol a gofal seibiant y mae ei angen yn fawr 
arnynt. 
 

Tyddewi a'r 
cyffiniau (o fewn 
deng milltir).  

Ar agor i 
gwsmeriaid 
newydd, ond nid ar 
fore Mawrth. 
 
Cysylltwch â ni am 
fanylion pellach 
oherwydd efallai y 
byddwn yn gallu 
cyfeirio at 
ddarparwyr eraill. 

mailto:claire_sharkey@hotmail.co.uk
mailto:shani.run@gmail.com
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Here For You Home Help* 
 
Ffoniwch Emma ar: 07855 555026 
 
E-bost: 
e.skeate_hereforyouhomehelp@h
otmail.com  

Gwasanaeth cymorth cartref unig fasnachwr (Emma Skeate) sy'n 
bersonol i chi. Yma i chi yn eich awr o angen, yn darparu gwasanaeth o 
ansawdd gyda dull cyfannol i gynyddu lles a helpu i leddfu brwydrau 
byw o ddydd i ddydd. 
  
Y gwasanaethau yr wyf yn eu darparu yw: Gofal personol lefel is, 
cwmnïaeth, gwasanaeth cysgu i mewn/nosweithiau effro, paratoi 
prydau bwyd (tystysgrif hylendid bwyd lefel 2), cydymaith ymarfer 
corff/cadw'n heini, dyletswyddau domestig ysgafn, glanhau/trefnu yn y 
tŷ, dyletswyddau gardd ysgafn , mynd â chŵn am dro, hebrwng ar gyfer 
gwibdeithiau/apwyntiadau/siopa, a gweithgareddau y cytunwyd arnynt 
ac wedi'u teilwra megis; celf a chrefft, gemau, darllen, ysgrifennu, 
coginio. 
  
Mae gen i brofiad helaeth a hyfforddiant fel gofalwr yn gweithio gyda'r 
henoed, yr anabl a diwedd oes, ac fel gweithiwr gofal iechyd 
proffesiynol mewn lleoliad clinigol yn darparu cefnogaeth i bob oed a 
gallu. 
 
Cliciwch yma i weld taflen gyda mwy o wybodaeth 
 
 

Tyddewi, Solfach, 
Croesgoch, Niwgwl 
a'r ardaloedd 
cyfagos. 

Peth argaeledd - 
holwch 

PJB Bespoke Home Help Services* 
 
Ffoniwch Paul ar: 07931616860 
 
pjbhomehelpservices@gmail.com    

Unig fasnachwr profiadol a chymwys iawn sy'n cynnig gwasanaeth 
cymorth yn y cartref pwrpasol ac sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn. 
 
Mae'r cymorth yn cynnwys gofal personol, cyngor ynghylch budd-
daliadau, apwyntiadau meddygol, siopa a chyfeillach. 
 
Mae rhagor o wybodaeth ar gael trwy droi at: www.facebook.com/PJB-
Bespoke-Home-Help-Services-101943144950507  
 
 

Y Garn, Tyddewi, 
Croes-goch, 
Abergwaun ac 
Wdig, Hwlffordd a'r 
cyffiniau. 

Yn llawn 

mailto:e.skeate_hereforyouhomehelp@hotmail.com
mailto:e.skeate_hereforyouhomehelp@hotmail.com
https://drive.google.com/file/d/1wvabtWFhBxdhSeySxxm9EMpg4zv6dwud/view?usp=sharing
mailto:pjbhomehelpservices@gmail.com
http://www.facebook.com/PJB-Bespoke-Home-Help-Services-101943144950507
http://www.facebook.com/PJB-Bespoke-Home-Help-Services-101943144950507
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One 2 One Care* 

Ffoniwch Georgie ar: 07851 

672669 

E-bost: g.skeates74@gmail.com  

 

Helo, Fy enw i yw Georgina (Georgie) ac rwy’n unig fasnachwr gyda 18 
mlynedd o brofiad mewn amrywiaeth o amgylcheddau gofal gan 
gynnwys nyrsio, Dementia a gofal lliniarol, ac mae gen i Ddiploma lefel 
3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Rwy'n darparu gofal i blant ac 
oedolion ag anableddau a'r henoed. Gallaf deilwra'ch gofal i weddu i'ch 
anghenion a sicrhau eich bod chi'n derbyn y gofal unigol rydych chi 
neu'ch anwyliaid ei angen, a thrwy hynny eich helpu chi i aros yn 
annibynnol yn eich cartref eich hun a darparu'r dewisiadau i chi fod yn 
rhan o'r ffordd y derbynnir eich gofal. 
 
Rwy'n cynnig pob agwedd ar ofal personol, rwyf wedi fy hyfforddi 
mewn trin â llaw ac yn brofiadol mewn defnyddio offer y gallai fod 
angen ei ddefnyddio. Gallaf hefyd ddarparu cefnogaeth gyda golchi 
dillad, garddio, gofal anifeiliaid anwes, cymdeithasoli a chwmnïaeth, 
unrhyw beth sy'n ofynnol i'ch cadw'n annibynnol yn eich cartref eich 
hun. 
 
Rwyf hefyd yn Ymarferydd Iechyd Traed cymwys ac yn gallu gofalu am 
eich holl anghenion traed a llaw gan gynnwys tylino. 
 
Mwy o wybodaeth yn: www.facebook.com/One-2-One-Care-
Independent-Personal-Assistant-359951597899570  
 

Newgale a'r 
ardaloedd cyfagos 

Yn llawn 

Side by Side*  
 
Ffoniwch Maria ar:  07860241996 
 
E-bost: 
sidebysidecymru@gmail.com   
 
Facebook: 
www.facebook.com/Sidebysidepe
mbs   

Mae Side by Side yn unig fasnachwr (Maria) sy'n cynnig gwasanaeth 
cymorth personol cyfeillgar a hyblyg, ac mae'n ddull rhagweithiol er 
mwyn galluogi pobl i fanteisio ar eu cymuned ac i fyw eu bywyd yn 
ddiogel yn eu cartref eu hunain. 
 
Mae'r gwasanaethau a gynigir yn cynnwys cymorth wrth siopa, paratoi 
prydau, cerdded cŵn, cynorthwyo gyda sgiliau cyfrifiadurol sylfaenol, 
gweithgareddau yn yr awyr agored, rhyngweithio gydag anifeiliaid a 
dyletswyddau garddio ysgafn.  Rydw i'n arbenigo mewn therapi 
creadigol hefyd, megis cofnodi atgofion trwy ddefnyddio 

Treletert a'r 
cyffiniau, gan 
gynnwys 
Abergwaun, 
Trefdraeth a 
Thyddewi. 

Yn llawn 

mailto:g.skeates74@gmail.com
http://www.facebook.com/One-2-One-Care-Independent-Personal-Assistant-359951597899570
http://www.facebook.com/One-2-One-Care-Independent-Personal-Assistant-359951597899570
mailto:sidebysidecymru@gmail.com
http://www.facebook.com/Sidebysidepembs
http://www.facebook.com/Sidebysidepembs
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Twitter: 
@sidebyside_pemb  
 
Instagram: 
@sidebysidepembs 

ffotograffiaeth. 
 
Nid yw'r gwasanaeth hwn ar gyfer pobl o oed penodol neu y mae 
ganddynt anghenion penodol, gan bod gen i wybodaeth a phrofiad 
helaeth o gynorthwyo pobl sydd ag AAA, anawsterau dysgu, gorbryder, 
anawsterau cymdeithasol a meddyliol, gan gynnwys dementia. 
 
Mae cymorth ar gael gyda Thaliadau Uniongyrchol, cyllidebu a chyfuno 
eich arian gydag eraill. 
 
Am wybodaeth bellach, trowch at: 
www.facebook.com/Sidebysidepembs  
 

Helping Hands Support Services* 

Ffoniwch Lorna ar: 07792 279108 

E-bost: 
lornaandbilly@googlemail.com 

Rwy'n rhedeg Gwasanaethau Cymorth Helping Hands fel unig 
fasnachwr profiadol a chymwys iawn sy'n cynnig gwasanaethau 
cymorth pwrpasol sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn. Rwy'n cynnig ystod 
eang o ofal a chefnogaeth, gan gynnwys gofal personol, tasgau 
domestig, cwmnïaeth, cynhwysiant a seibiant. 
 
Mae gen i brofiad o gefnogi unigolion â Dementia, anableddau dysgu, 
anableddau corfforol a materion iechyd meddwl. Rwy'n darparu 
cefnogaeth wedi'i theilwra i'ch helpu chi i aros yn annibynnol yn eich 
cartref eich hun. 
 
 

Ardaloedd Crundale 
a Hwlffordd 

Argaeledd yn ystod 
prynhawniau, 
nosweithiau a 
nosweithiau (dim 
boreau) 

With a Little Help* 
 
Ffoniwch Sharmain ar: 07398 

716433  

E-bost: shar1010@hotmail.com 

Rwy'n unig fasnachwr (Sharmain) sy'n darparu gofal a chwmnïaeth yng 
nghysur eich cartref eich hun ac allan yn y gymuned. Mae'r gefnogaeth 
yn cynnwys seibiant, siopa, apwyntiadau, paratoi bwyd a gofal 
personol. Mae gen i brofiad o gefnogi pobl ag anableddau dysgu, 
anghenion iechyd meddwl a Dementia. 
 
Am wybodaeth bellach, trowch at:  
www.facebook.com/With-a-little-help-102810581889447  

Hwlffordd a'r 
ardaloedd cyfagos 

Yn llawn 

http://www.facebook.com/Sidebysidepembs
mailto:lornaandbilly@googlemail.com
mailto:shar1010@hotmail.com
http://www.facebook.com/With-a-little-help-102810581889447
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Share the Care with Laura* 

Ffoniwch Laura ar: 07375 670771 

 

E-bost: 

sharethecarewithlaura88@outlook

.com  

 

 

Rwy’n unig fasnachwr gyda 16 mlynedd o brofiad mewn gofal. Rwyf 
wedi sefydlu fy meic-fenter i ddarparu gwasanaeth pwrpasol i 
amrywiaeth o unigolion, gan gynnig y cyffyrddiad personol hwnnw. 
 
Mae gen i brofiad o weithio gyda phob grŵp oedran, gydag ystod o 
afiechydon, cyflyrau ac anableddau, a fy meysydd arbenigol yw 
Dementia ac Awtistiaeth. Mae'r gefnogaeth yn cynnwys gofal personol, 
cwmnïaeth a chefnogaeth i gael mynediad i'r gymuned. 
 
Am wybodaeth bellach, trowch at: 
https://www.facebook.com/ShareTheCare88  
 
 
 

Hwlffordd a'r 
ardaloedd cyfagos 

Yn llawn 

Care and Companionship with 

Emma* 

Ffoniwch Emma ar: 07710 268380 

 

E-bost: emaj13347@gmail.com 

Helo, fy enw i yw Emma. Rwy'n unig fasnachwr sy'n cynnig gwasanaeth 
gofal a chymorth cartref 1-1 wedi'i deilwra ar gyfer anghenion unigol. 
Mae gen i dros 12 mlynedd o brofiad yn gweithio mewn lleoliadau 
Iechyd a Gofal Cymdeithasol, gan gynnwys profiad helaeth o weithio 
gyda chleientiaid â Dementia, MS ac Anawsterau Dysgu. 
 
Rwyf am helpu cleientiaid i gael mynediad i'w cymuned leol, cynnig 
cwmnïaeth a rhoi help llaw lle mae ei angen arnynt er mwyn hyrwyddo 
annibyniaeth yn eu cartref. Cysylltwch â ni am sgwrs gyfeillgar, 
anffurfiol. 
 
Am wybodaeth bellach, trowch at: www.facebook.com/Care-and-
Companionship-with-Emma-Independent-Personal-Assistant-
176201162392766/  
 
 
 
 

Hwlffordd a'r 
ardaloedd cyfagos 

Lle cyfyngedig 
oherwydd galw 
mawr ond mae 
croeso i chi 
gysylltu â mi i 
drafod eich 
gofynion 
ymhellach. 

mailto:sharethecarewithlaura88@outlook.com
mailto:sharethecarewithlaura88@outlook.com
https://www.facebook.com/ShareTheCare88
mailto:emaj13347@gmail.com
http://www.facebook.com/Care-and-Companionship-with-Emma-Independent-Personal-Assistant-176201162392766/
http://www.facebook.com/Care-and-Companionship-with-Emma-Independent-Personal-Assistant-176201162392766/
http://www.facebook.com/Care-and-Companionship-with-Emma-Independent-Personal-Assistant-176201162392766/
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Support by Alison* 

Ffoniwch Alison ar: 07972 869610 

E-bost: 

alisonjames2408@gmail.com 

 

Helo, fy enw i yw Alison. Rwy’n unig fasnachwr gyda nifer o 
flynyddoedd o brofiad fel gofalwr, gweithiwr cymorth a gofalwr maeth. 
Rwyf wedi cefnogi pobl o bob oed a chydag anghenion amrywiol. Mae 
gen i Ddiploma lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac rydw i 
wedi cwblhau llawer o gyrsiau hyfforddi eraill dros y blynyddoedd. 
 
I can offer support with personal care, companionship, cleaning, 
laundry, preparing meals, attending appointments or socialising within 
the community. 
 
The support I can provide very much depends on the needs of the 

individual and I am very happy to discuss this in further detail.  

Hwlffordd a'r 
ardaloedd cyfagos 

Ar agor i 
gwsmeriaid 
newydd - holwch 
os gwelwch yn dda 

Gentle Hands with Geraldine* 

Ffoniwch Geraldine ar:  

07449 822292 / 01437 751285 

E-bost: gez.george@yahoo.co.uk  

 

Helo, Geraldine ydw i, unig fasnachwr gyda 40 mlynedd o brofiad fel 
gweithiwr gofal a chymorth. Mae gen i gefndir nyrsio ac rwy'n arbenigo 
mewn gofal Dementia. 
 
Rwy'n cynnig pob agwedd ar ofal personol a chefnogaeth gyda bywyd 
bob dydd gan alluogi pobl i fod mor annibynnol â phosibl. Gallaf hefyd 
ddarparu gofal byw. 
 
 

Hwlffordd a'r 
ardaloedd cyfagos 

Yn llawn 

Marcus Care and Support* 

Ffoniwch Marcus ar: 07958 303231 

E-bost: hawk2611@btinternet.com  

 

Rwy'n ofalwr profiadol sy'n darparu gwasanaeth cymorth cyfeillgar, yn 
ogystal â gwasanaeth garddio / dyn defnyddiol. 
 
Gall fy nghefnogaeth gynnwys gofal personol, help gyda 
meddyginiaeth, mynd â chleientiaid i apwyntiadau, codi presgripsiynau, 
garddio, cerdded cŵn, siopa a chwmnïaeth. 
 
Gallaf gefnogi pobl hŷn, pobl ag anawsterau dysgu, cefnogaeth gydag 
iechyd meddwl ac oedolion / oedolion ifanc ag Awtistiaeth. 
 
 

Hwlffordd a'r 
ardaloedd cyfagos 

Ar agor i 
gwsmeriaid 
newydd - holwch 
os gwelwch yn dda 

mailto:alisonjames2408@gmail.com
mailto:gez.george@yahoo.co.uk
mailto:hawk2611@btinternet.com
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Pembs Family Friend 

Call Rachel on: 07791 001170 

Email: 

pembsfamilyfriend@gmail.com  

 

Masnachwr unigol (Rachel) yn darparu gwasanaeth cymorth sy'n 
canolbwyntio ar ganlyniadau i oedolion a phlant yn seiliedig ar 
anghenion a gofynion unigol y cleient. 
 
Mae'r ystod o wasanaethau'n cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, 
gwmnïaeth, gwaith tŷ ysgafn, siopa, teithiau cerdded a theithiau gyda 
nhw, (gyda neu heb anifeiliaid anwes teulu!), Paratoi bwyd, darllen a 
sgwrsio, cymorth i lenwi ffurflenni ac aros dros nos yng nghartrefi 
cleientiaid. 
 

Hwlffordd a'r 
ardaloedd cyfagos 

Yn llawn 

Home Call*   

Ffoniwch Mary ar: 07897157736 

E-bost: Fugglefly@gmail.com   

Home Call’ yn unig fasnachwr (Mary) sy'n cynnig ystod eang o 
wasanaethau wedi'u personoli i'ch helpu a'ch cefnogi yn eich cartref. 
 
Mae hyn yn cynnwys glanhau, gwaith tŷ ysgafn, siopa a chwmnïaeth. 
 

Johnston a'r 
ardaloedd cyfagos. 

Argaeledd 
cyfyngedig. 
Cysylltwch i holi. 

Sue's Assistance* 
 
Ffoniwch Sue ar: 07967762251 

E-bost: 
suzystone1971@yahoo.co.uk 

Rwy'n unig fasnachwr (Sue) gyda 30 mlynedd o brofiad ym maes iechyd 
a gofal cymdeithasol. Rwyf wedi gweithio gydag oedolion o 18 oed i 
bobl hŷn ag anghenion iechyd corfforol, emosiynol a meddyliol, 
anableddau dysgu ac awtistiaeth. 
 
Gallaf helpu gyda'ch anghenion gofal personol, gan gynnwys cymorth 
gyda meddyginiaeth; dyletswyddau cartref dyddiol, gan gynnwys 
coginio a glanhau, llenwi ffurflenni ac apwyntiadau; cwmnïaeth a 
gwibdeithiau fel y gall gofalwyr teulu gael ychydig bach o amser i lawr; 
a chefnogaeth liniarol, i chi a'ch teulu. 
 
Rwyf hefyd yn cynnig hyfforddiant trin â llaw i gyflawni’r cynllun 
‘Pasbort Cymru Gyfan’, a hyfforddiant offer pwrpasol i weddu i’ch 
amgylchedd. 
 
Am wybodaeth bellach, trowch at: https://www.facebook.com/Sues-

Assistance-110623741103263/ 

Aberdaugleddau a'r 
ardaloedd cyfagos 

Yn llawn 

mailto:pembsfamilyfriend@gmail.com
mailto:Fugglefly@gmail.com
mailto:suzystone1971@yahoo.co.uk
https://www.facebook.com/Sues-Assistance-110623741103263/
https://www.facebook.com/Sues-Assistance-110623741103263/
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Pride Care and Support* 

Ffoniwch Lou Anne ar:   

07726 231098  

E-bost:  

pride.care2021@gmail.com  

Helo, fy enw i yw Lou Anne. Rwyf wedi cychwyn fy micro-fenter fy hun 
fel unig fasnachwr wedi'i leoli yn Aberdaugleddau. Rwy'n darparu 
cefnogaeth i bobl yn eu cartrefi eu hunain ac yn y gymuned. Mae'r 
gefnogaeth yn cynnwys tasgau domestig; gofal personol, gan gynnwys 
rhoi meddyginiaeth; siopa; mynd allan yn y gymuned; help i chwilio am 
swyddi, cwmnïaeth a mwy. 
 
Mae gen i 7 mlynedd o brofiad yn y sector gofal yn darparu cefnogaeth 
i bobl ag Awtistiaeth, Anawsterau Dysgu, Dementia, Gofal Lliniarol, 
Iechyd Meddwl a mwy. Rwyf wedi fy hyfforddi'n llawn ym mhob 
hyfforddiant gorfodol, yn ogystal â chymwysterau eraill gan gynnwys 
NVQ lefel 2 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol. 
 
www.facebook.com/pridecareandsupport  
 
 

Aberdaugleddau a'r 
ardaloedd cyfagos 

Ar agor i 
gwsmeriaid 
newydd - holwch 
os gwelwch yn dda 

S&A Buddies Ltd. 
 
07377222759 
 
sabuddies17@yahoo.com  

Mae S&A Buddies yn gwmni cymdeithion cymunedol sy'n cynnig 
cymorth gyda bywyd dyddiol a manteisio ar y gymuned. 
Gallwn gynorthwyo gyda'r tasgau canlynol:  cyfeillach, glanhau, paratoi 
prydau, galwadau lles/cadw golwg, siopa, casglu presgripsiynau, 
cymorth i fynychu apwyntiadau, a chymorth i fanteisio ar 
hobïau/diddordebau. 
 
Nid yw'r gwasanaeth ar gyfer oedrannau penodol, mae ar gael i unrhyw 
un sy'n chwilio am gymorth gydag anghenion nad ydynt yn ymwneud â 
gofal personol. 
 
Mae rhagor o wybodaeth ar gael trwy droi at: www.sabuddies.co.uk/ 
and www.facebook.com/SandABuddies 
 
 
 
 

Sir Benfro 
 
(wedi'i leoli yn 
Aberdaugleddau) 

Ar agor i 
gwsmeriaid 
newydd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pride.care2021@gmail.com
http://www.facebook.com/pridecareandsupport
mailto:sabuddies17@yahoo.com
http://www.sabuddies.co.uk/
http://www.facebook.com/SandABuddies
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Jay’s Home Support Services* 

Ffoniwch Jay ar: 07377357208 

E-bost: j.rogers.hss@gmail.com 

Helo, Jay ydw i, unig fasnachwr sydd â phrofiad mewn gwaith cefnogi a 
gofal cartref. 
 
Mae fy ngwasanaethau cymorth cartref yn cynnwys: Gofal dementia; 
cynorthwyo gyda thasgau beunyddiol, gan gynnwys paratoi bwyd, 
garddio ysgafn a chynnal a chadw cartref; gofal personol, gan gynnwys 
cefnogaeth gyda meddyginiaeth a thrin â llaw; cyfeillio a chynorthwyo 
gyda chymdeithasu; a hyrwyddo byw'n annibynnol. 
 

Aberdaugleddau a'r 
ardaloedd cyfagos 

Ar agor i 
gwsmeriaid 
newydd - holwch 
os gwelwch yn dda 

Ali Houghton Personal Care and 
Assistance* 
 
Ffoniwch Ali ar:  07966 530243 
 
E-bost: 
heart2hearthealing@ymail.com  
 

Unig fasnachwr profiadol sy'n cynnig gofal a chymorth personol, gan 
gynnwys cyfeillach, siopa, paratoi prydau, teithiau allan ac aros dros 
nos. 
  
Mae rhagor o wybodaeth ar gael trwy droi at: www.facebook.com/Ali-
Houghton-Personal-Care-and-Assistance-109543457553090   
 

Aberdaugleddau a'r 
ardaloedd cyfagos 

Yn llawn 

Stanbury’s Support Services* 

Ffoniwch Julie ar: 07931 639530  

E-bost: 
stanburysss1979@gmail.com  
 

Rwy’n unig fasnachwr (Julie) gyda 5 mlynedd o brofiad yn gweithio ym 
maes gwasanaethau gofal a chymorth. Mae gen i brofiad o weithio 
gyda phobl hŷn, pobl sy'n byw gyda Dementia, y rhai sy'n byw gyda 
phroblemau symudedd, ac oedolion ag anableddau dysgu. 
 
Rwy'n gweithio gyda chleientiaid yn eu cartrefi eu hunain i'w 
cynorthwyo i fyw mor annibynnol â phosibl. Rwy'n gweithio gyda'r 
unigolyn i ddylunio ei gynllun gofal a'i helpu i gyrraedd ei nodau 
personol ei hun. 
 
I offer overnight support and person-centred care, including assistance 
with personal care, support with cleaning, meal prep, appointments 
and companionship. 
 
Am fwy o wybodaeth, ewch i: www.facebook.com/Stanburys-support-
services-101822671976344  

Doc Penfro a'r 
ardaloedd cyfagos 

Ar hyn o bryd yn 
llawn. 

mailto:j.rogers.hss@gmail.com
mailto:heart2hearthealing@ymail.com
http://www.facebook.com/Ali-Houghton-Personal-Care-and-Assistance-109543457553090
http://www.facebook.com/Ali-Houghton-Personal-Care-and-Assistance-109543457553090
mailto:stanburysss1979@gmail.com
http://www.facebook.com/Stanburys-support-services-101822671976344
http://www.facebook.com/Stanburys-support-services-101822671976344
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Cherish Lives Ltd.* 

Ffoniwch Audrey ar: 07933 286566 

E-bost: 

CherishLivesCare@outlook.com  

 

Mae Cherish Lives yn gwmni teuluol ac mae ein gwerthoedd craidd yn 
seiliedig ar drin ein cleientiaid gydag ymddiriedaeth, cynhesrwydd a 
pharch fel y byddem yn dymuno i'n teulu ein hunain gael eu trin. 
Rydym yn gwerthfawrogi'r holl unigolion sy'n cyrchu ein gwasanaethau 
a'n nod yw darparu lefel eithriadol o ofal a chefnogaeth i'n cleientiaid. 
 
Rydym yn darparu ystod o wasanaethau yn y cartref fel gofal personol 
gan gynnwys paratoi, gweini a bwydo bwyd neu ddiod, ymolchi, 
gwisgo; a dyletswyddau domestig cyffredinol gan gynnwys siopa a 
thasgau cynnal a chadw a garddio sylfaenol. Rydym yn darparu 
cwmnïaeth ac yn gallu mynd gydag unigolion ar deithiau cymdeithasol, 
domestig neu bleser. 

Doc Penfro a'r 
ardaloedd cyfagos 

Ar agor i 
gwsmeriaid 
newydd. 

Grove Home Help* 

Call Jade on: 07496 198315   

Email: 

grovehomehelp@yahoo.com  

Unig fasnachwr (Jade) sydd â phrofiad yn cefnogi oedolion a phobl ifanc 
ag Anghenion Dysgu Ychwanegol. Yn cynnig gwasanaeth cyfeillgar, 
dibynadwy a gofalgar i chi'ch hun neu aelod o'r teulu, wedi'i deilwra'n 
benodol i anghenion unigol. 
 
Ymhlith y gwasanaethau a gynigir mae help gyda siopa, cyrchu 
apwyntiadau neu ddigwyddiadau / hobïau cymdeithasol, paratoi bwyd, 
glanhau / trefnu, cwmnïaeth a rhywfaint o ofal personol. 

Penfro a'r 
ardaloedd cyfagos 

Yn llawn 

K R Companion* 

Ffoniwch Keren ar: 07462 122310 

E-bost: reeskeren@yahoo.co.uk  

 

Mae K R Companion yn unig fasnachwr (Keren Rees) sy'n darparu 
gwasanaeth personol gofalgar, cyfeillgar a chefnogol ar gyfer pob 
oedran a gwahaniaeth. 
 
Gall fy ngwasanaeth gynorthwyo ym mhob angen gofal cartref fel y 
gallwch aros yn annibynnol yn eich cartref eich hun. Gall hyn gynnwys 
siopa, glanhau, trefnu gwaith papur, apwyntiadau, paratoi prydau 
bwyd, cerdded cŵn a chael mynediad i'ch cymuned leol a hobïau. 
Byddaf hefyd yn ystyried anghenion gofal personol. 
 
Nid yw'r gwasanaeth hwn yn benodol i oedran ac mae gen i brofiad 
helaeth mewn gwahaniaethau dysgu, iechyd meddwl ac anghenion 
dementia. 

Arberth a'r ardal 
gyfagos. 

Yn llawn 

mailto:CherishLivesCare@outlook.com
mailto:grovehomehelp@yahoo.com
mailto:reeskeren@yahoo.co.uk


16 

Help at Home Ltd. 
 
Ffoniwch Michelle ar:  01834 
8446616 / 07849 075126 
 
helpathome7@yahoo.com  
  
 

Cwmni cyfyngedig bach sy'n eich helpu i reoli eich cartref. 
 
Mae ein cymorth yn cynnwys glanhau, trefnu, siopa, golchi dillad, 
garddio, addurno ysgafn, cyfeillach, adweitheg a gwasanaethau tylino, 
yn ogystal â chymorth dydd a nos a chymorth dros nos.  Rydym yn 
cynorthwyo amrywiaeth o bobl gan gynnwys y rhai sy'n byw gyda 
Dementia.  
 
Trowch at ein tudalen ar Facebook am ragor o wybodaeth ac 
enghreifftiau o'n cymorth: 
www.facebook.com/helpathomewithmichelle/  

Dinbych-y-pysgod 
a'r cyffiniau. 

Ar agor i 
gwsmeriaid 
newydd. 

Home Support Pembrokeshire*  
 
Ffoniwch Jo ar:  07903 233350 
 
E-bost: 
info@homesupportpembs.co.uk  
 
 

Gwasanaeth cymorth gan unig fasnachwr ar gyfer pobl oedrannus yn 
Sir Benfro.  Gallai'r cymorth hwn fod yn y cartref (glanhau, golchi dillad, 
garddio, addurno, cerdded ci), yn ogystal â chymorth wrth fanteisio ar y 
gymuned (apwyntiadau, siopa, cyfeillach). 
Mae rhagor o wybodaeth ar gael trwy droi at: 
www.homesupportpembs.co.uk/ a 
www.facebook.com/homesupportpembs  
 

Pob ardal o fewn 5 
milltir i 
Saundersfoot. 

Yn llawn 

Prime Support 4 You* 

Ffoniwch Jane ar: 07341442010 

E-bost: janejones11@hotmail.com 

Helo, fy enw i yw Jane. Mae gen i bron i 30 oed. profiad ym mhob 
agwedd ar ofal yn amrywio o ofal yr henoed, Dementia, gofal cartref, 
byw â chymorth, Canser, gofal lliniarol, anaf i'r ymennydd a gofal 
nyrsio. 
 
Fy nod yw gofalu am nifer fach o bobl a rhoi’r amser y maent yn ei 
haeddu iddynt, gan ddarparu’r cyffyrddiad personol hwnnw. 
 
Bydd fy unig wasanaeth masnachwr yn cynnwys cwmnïaeth, gofal 
personol, tasgau domestig, cymorth i apwyntiadau a siopa. 
 
Gobeithio cwrdd â chi yn fuan. 

Wedi'i leoli yng 
Nghaerfyrddin ac 
yn gwasanaethu 
dwyrain Sir Benfro 
cyn belled â 
Arberth a Dinbych-
y-pysgod. 

Ar agor i 
gwsmeriaid 
newydd. 

Gweler isod am ‘Gwasanaethau Lles a Chymuned’ 

mailto:helpathome7@yahoo.com
http://www.facebook.com/helpathomewithmichelle/
mailto:info@homesupportpembs.co.uk
http://www.homesupportpembs.co.uk/
http://www.facebook.com/homesupportpembs
mailto:janejones11@hotmail.com
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Cyfeiriadur Mentrau Gofal a Chymorth yn Sir Benfro ‘Catalyddion Gofal'  

Am y cyfeiriadur 

Mae'r cyfeiriadur hwn yn cynnwys rhestr o wasanaethau gofal a chymorth annibynnol bychain yn Sir Benfro. Fe'i paratowyd gan brosiect Catalyddion Gofal, 

partneriaeth rhwng CGGSB, PLANED, Cyngor Sir Penfro a CIC Catalyddion Cymunedol er mwyn cynorthwyo datblygiad mentrau gofal a chymorth yn Sir 

Benfro. Diben y cyfeiriadur hwn yw cynnig mwy o ddewis i bobl er mwyn iddynt sicrhau gwasanaeth gofal neu gymorth lleol a phersonol sy'n gweithio iddyn 

nhw. 

Sut ydw i'n gwybod bod y gwasanaethau hyn yn ddiogel, yn gyfreithlon, yn cael eu rhedeg yn dda ac o ansawdd uchel? 

Mae'r holl fentrau yn y cyfeiriadur hwn wedi ymrwymo i god ymarfer sy'n dangos bod eu gwasanaeth yn ddiogel, yn gyfreithlon, yn cael ei redeg yn dda ac o 

ansawdd uchel. Cyd-gynlluniwyd y cod ymarfer gan weithwyr iechyd a gofal cymdeithasol amrywiol yn Sir Benfro ym mis Mawrth 2020. Gallwch weld y cod 

ymarfer trwy droi at: www.planed.org.uk/catalysts-for-care-directory-of-care-and-support-services-in-pembrokeshire/. I gyflawni'r cod ymarfer, gall 

mentrau fanteisio ar gymorth am ddim gan raglenni Catalyddion Gofal. 

Er bod mentrau yn ymrwymo i god ymarfer, mae'n bwysig nodi nad yw prosiect Catalyddion Gofal na'i bartneriaid yn achredu neu'n cymeradwyo'r 

gwasanaethau ar y rhestr hon yn ffurfiol. Ni all rhaglen Catalyddion Gofal a'i phartneriaid warantu ansawdd na bodlonrwydd unrhyw wasanaethau a 

ddarparir gan unrhyw fenter yn y cyfeiriadur hwn, na bod yn atebol am unrhyw wasanaethau a ddarparir gan unrhyw fenter a restrir yn y cyfeiriadur hwn. 

Rydym yn croesawu adborth gan gwsmeriaid ac yn cadw'r hawl i dynnu enwau mentrau nad ydynt yn bodloni'r cod ymarfer perthnasol o'r cyfeiriadur.  

Gellir anfon unrhyw adborth at lee.james@planed.org.uk. 

Sut mae defnyddio'r cyfeiriadur? 

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn gwasanaeth, cysylltwch â nhw yn uniongyrchol i gael sgwrs i weld a ydynt yn gallu bodloni eich anghenion, cost y 

gwasanaeth, a'u hargaeledd. Mae'n bwysig cofio eich bod yn prynu gwasanaethau yn uniongyrchol ganddynt, felly dylech sicrhau mai'r rhain yw'r rhai iawn i 

chi. Gallwch ddefnyddio'r cod ymarfer perthnasol (gweler y ddolen uchod) fel canllaw o'r hyn i edrych amdano mewn gwasanaeth. I gychwyn, byddem yn 

disgwyl i'r holl fentrau gael yswiriant perthnasol a chanllawiau polisi sy'n cynnwys meysydd megis diogelu, cyfrinachedd a chwynion, yn ogystal â dilyn 

http://www.planed.org.uk/catalysts-for-care-directory-of-care-and-support-services-in-pembrokeshire/
mailto:lee.james@planed.org.uk
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canllawiau Covid-19 gan Iechyd Cyhoeddus Cymru. Yn ogystal, dylai fod gan fentrau sy'n darparu 'Gofal Cartref, Cymorth yn y Cartref a Gwasanaethau 

Cymorth Cymunedol' archwiliadau DBS estynedig; proses er mwyn asesu eich anghenion a chynllunio sut yr hoffech gael eich cynorthwyo; a chontract 

gwasanaeth sy'n cytuno ar eich trefniant cymorth. 

 

Gwasanaethau Cymunedol a Lles 

Enw'r gwasanaeth a'r manylion 
cyswllt 

Disgrifiad o'r gwasanaethau a rhagor o wybodaeth  Ardal Argaeledd  
 

Downsizing Diva 
 
Ffoniwch Sarah ar: 07388 909790 
 
Email: info@downsizingdiva.org  
 
Website: www.downsizingdiva.org  
 

Rwy'n drefnydd hunangyflogedig ac yn ddad-annibendod. 
Gan weithio gyda fy nghwsmeriaid, rwy'n hyblyg wrth 
ddiwallu anghenion unigolion a gofalwyr i ddod yn drefnus yn 
eu cartrefi, lleddfu straen a chreu amgylchedd tawel i fyw. 
 
Mae fy nghefnogaeth yn cynnwys trefnu, dadosod, symud 
cefnogaeth a chlirio ôl profedigaeth. Yn ogystal â'n sesiynau, 
rwy'n cynnig cefnogaeth trwy e-bost neu wasanaethau 
negesydd. 
 
Trwy gefnogi pobl yn eu cartrefi mewn llawer o wahanol 
alluoedd, ers dros 12 mlynedd rwyf wedi llunio fy null 
‘Lleihau, Parthau a Mireinio’ tuag at ddod yn daclus a 
threfnus. Rwy'n garedig, yn amyneddgar ac yn barchus ac yn 
mwynhau'r canlyniadau o weithio'n agos gyda'm cwsmeriaid 
i ddiwallu eu hanghenion. 
 
Rwy'n gyfrinachol, wedi'i yswirio'n llawn, yn aelod o 
Gymdeithas y Declutterers a Threfnwyr Proffesiynol (APDO), 
wedi'i wirio gan DBS ac wedi'i gofrestru ag ICO. 
 
Gweler fy ngwefan am ragor o wybodaeth: 
www.downsizingdiva.org  

Yn bersonol, gallaf 
gwmpasu radiws 20 
milltir o Ddoc Penfro, ac 
ymhellach ar gyfer 
sesiynau lluosog mewn 
diwrnod. 
 
Ar-lein rwy'n cwmpasu'r 
DU gyfan trwy Zoom, 
WhatsApp, Face-time 
neu Skype. 

Yn bersonol: saith 
diwrnod yr wythnos, 9 
am - 6 pm. 
 
Ar-lein: 8 am - 9 pm 

mailto:info@downsizingdiva.org
http://www.downsizingdiva.org/
http://www.downsizingdiva.org/
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Fferm Ofal Clynfyw CIC 
Fferm Clynfyw 
Abercych, Sir Benfro SA37 OHF 
Ffon 01239 841236 
jim.clynfyw@gmail.com  

Mae Clynfyw yn cynnig swasanaethau dydd i bobl agored i 
niwed, y rhae sydd ag anableddau dysgu a/neu sy’n gwella ar 
ol dioddef problemau iechyd meddwl.  Rydym yn defnyddio 
natur fel offeryn therapiwtig ar gyfer dysgu, cael hwyl, 
ymgysylltu ac er mwyn cynnig budd 
cymdeithasol/amgylcheddol.  Rydym yn rhedeg prosiectau 
gan gynnwys gwasgu’r sudd o afalau, tyfu, creu siarcol, 
fermicompost a ffermio gofal rhith.  Rhydym yn ddarparwr 
hyfforddiant ASADAN achrededig.  Rydym yn gweithio gyda 
grwpiau eraill gan helpu i ddatblygu cydnerthedd cymunedol 
yn erbyn sialensiau presennol. 
 
Rydym yn cynnig tenantiaethau a chymorth i bobl sy’n byw 
mewn bythynnod ar y fferm.  Yn ogystal, rydym yn cynnig 
gwyliau seibiant i’r rhai sy’n chwilio am wyliau byr gyda 
chymorth. 
www.clynfyw.co.uk  
 
 

Rhdym yn gweithredu 
yng Ngogledd Sir 
Benfro, Gogledd Sir 
Gaerfyrddin a De 
Ceredigion. 

Ar hyn o bryd, mae 
gennym le i un tenant 
newydd yn ein 
bythynnod a chymorth 
ar y fferm. 
 
Rydym yn croesawu 
ymholiadau am 
wasanaethau dydd ar 
hyn o bryd. 

Form Filling Pembrokeshire 
 
Ffoniwch Mary ar:  07970 542110 
 
E-bost: 
formfillingpembrokeshire@gmail.co
m  

Fy ngobaith i yw eich helpu gyda'r ffurflenni anodd hynny, yn 
ffurflenni Budd-daliadau neu'n rhai eraill.  Gallaf helpu i 
ysgrifennu llythyr anodd hefyd;  helpu os oes gennych chi 
gŵyn;  neu helpu i'ch rhoi ar y trywydd iawn os na fyddaf i yn 
gallu delio â'ch problem. 
 
Caiff y gwasanaeth hwn ei gynnig a'i redeg gennyf i fel 
unigolyn, a byddaf yn delio gydag achosion unigol mewn 
lleoliad priodol.  Mae'r cyngor yn seiliedig ar dros 20 mlynedd 
o brofiad.  Sylwer y bydd yr holl gyswllt yn hollol gyfrinachol 
ac wedi'i deilwra i'r unigolyn.  Mae gen i Dystysgrif DBS. 
 
 
 

Pellter o 10-15 milltir o 
Gas-blaidd, a gallaf fod 
yn hyblyg gyda hyn  

Argaeledd:  Dydd Llun, 
dydd Mawrth a dydd 
Iau 09.00 - 18.00.  
Gellir gadael neges.  
Oherwydd y 
cyfyngiadau presennol, 
mae angen i ni gyd fod 
yn ofalus.  Croesawir 
cleientiaid newydd yn 
fawr. 

mailto:jim.clynfyw@gmail.com
http://www.clynfyw.co.uk/
mailto:formfillingpembrokeshire@gmail.com
mailto:formfillingpembrokeshire@gmail.com
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Henry Hedgepodge Academy of Art  
Cheese + Pickles Therapeutic Studio 
Y Sied Werdd, Merlin's Bridge, 
Hwlffordd, Sir Benfro SA61 1XE 
  
Deborah Withey, prif hyfforddwr ac 
ymarferwr therapïau creadigol a 
chelfyddydau mynegiannol 
 
E-bost: 
cheesepicklesstudio@gmail.com  
Ffoniwch:  07572 025 413     
Twitter @cheeseanpickles   
Linked In:  
www.linkedin.com/in/deborah-
withey/  

Mae Henry Hedgepodge Academy of ART yn stiwdio ac yn 
ysgol gyfeirio y celfyddydau mynegiannol, lle y defnyddir 
proses greadigol a therapiwtig creu gwaith celf er mwyn 
gwella lles unigolion o bob oed, pob gwahaniaeth dysgu a 
phob cyflwr iechyd.  Cyflawnir y gwaith yn y stiwdio ac ar-lein 
mewn lle diogel a chyfrinachol, er mwyn caniatáu hunan-
fynegiant trwy gyfrwng celf gweledol, ysgrifennu, chwarae, a 
drama, ar gyfer gwella, trawsnewid, adfywio, hunan-
ddarganfod, dysgu creadigol ac archwilio. 
  
Mae'r prif feysydd cymorth trwy gyfrwng y celfyddydau fel a 
ganlyn:  Plant ac oedolion sydd wedi dioddef trawma, 
profedigaeth, plant mewn gofal, y rhai sydd ag anhwylderau 
bwyta, dysfforia rhywedd a thrawsnewid rhyw, ASC, hunan-
barch isel, affasia, poen cronig. 
Am ragor o wybodaeth, trowch at: 
www.henryhedgepodge.com  
 

POB maes ar-lein a 
wyneb i wyneb yn fy 
stiwdio yn y Sied Werdd 
yn Hwlffordd 

Yn croesawu cleientiaid 
newydd ar-lein a 
wyneb yn wyneb yn y 
stiwdio ac yn gwneud 
gwaith grŵp ar-lein 
trwy fy stiwdio neu 
gyda 
‘OnlineEventsCPD’ 

Pembrokeshire Mencap Ltd (Gardd 
â Mur o'i Chwmpas Stackpole) 
Ystad Stackpole 
Penfro 
SA71 5DJ 
info@stackpole-
walledgardens.co.uk  
01646 661442 
Rheolwr – Debbie Drewett 

Hyfforddiant a phrofiad gwaith garddwriaethol i oedolion 
sydd ag anableddau dysgu. 

 Cyfle i ddatblygu eich llain llysiau eich hun 

 Cyfle i feithrin annibyniaeth  

Darparir yn: 
Gardd â Mur o'i 
Chwmpas Stackpole 
Ystad Stackpole 
Penfro 
SA71 5DJ 
 
Trafnidiaeth: 
(Nid oes ar gael ar hyn o 
bryd oherwydd 
cyfyngiadau Covid-19) 
ond gellir ei ddarparu o 
Hwlffordd, 
Aberdaugleddau, 
Penfro, Doc Penfro 

Ar agor i gwsmeriaid 
newydd – Cyfeirio 
trwy'r gwasanaethau 
cymdeithasol (CTLD)   

mailto:cheesepicklesstudio@gmail.com
http://www.linkedin.com/in/deborah-withey/
http://www.linkedin.com/in/deborah-withey/
http://www.henryhedgepodge.com/
mailto:info@stackpole-walledgardens.co.uk
mailto:info@stackpole-walledgardens.co.uk


21 

Scatterbrain Coaching 
 
anita@scatterbraincoaching.co.uk 
 
07879 276631 

- Rhaglen hyfforddiant 8 wythnos i rieni plant sydd ag 
ADHD er mwyn cynnig cymorth iddynt ynghylch 
cynorthwyo eu plentyn 

- Hyfforddiant i fyfyrwyr sydd ag ADHD er mwyn eu 
helpu i ddatblygu technegau astudio yn ogystal â 
strategaethau trefnu a rheoli amser 

- Hyfforddiant i fenywod sydd ag ADHD heb fod yn talu 
sylw, yr hoffent gael help er mwyn dysgu sut i drefnu 
a rheoli eu hamser 

 
Rhagor o wybodaeth ar gael trwy droi at: 
www.facebook.com/Scatterbraincoaching.co.uk  
 
 
 
 
 
 

Ar-lein 
Wyneb yn wyneb: 
Sir Benfro, Ceredigion, 
Sir Gaerfyrddin  

Ar agor i gwsmeriaid 
newydd 

Darpariaeth Natur y tu Allan i'r 
Ysgol CIC Silbers 
 
James Silbers 
james@silberscic.org.uk 
 
Ffôn:  01437 532 957 /07985929669 

Datblygwyd ein darpariaeth ar gyfer plant ysgol sy'n cael 
anawsterau gweithredu:  ADHD, y rhai anhrefnus, sydd 
wastad yn hwyr, methu cynllunio, breuddwydwyr liw dydd, 
methu eistedd yn llonydd, y rhai sydd ar fin cael eu diarddel 
o'r ysgol.  
Bydd y plant yn: 

dylunio rhan o le addysgol a/neu ardd 
darganfod eu cryfderau a'u gwendidau mewn sgiliau 

gweithredol 
dysgu i asesu risg 
dysgu sgiliau gwaith coed a/neu sgiliau garddio sylfaenol 
a chael llawer o hwyl 

 
www.silberscic.org.uk  
 

Sir Benfro, Ceredigion, 
Sir Gaerfyrddin  

Ar agor i gwsmeriaid 
newydd 

mailto:anita@scatterbraincoaching.co.uk
http://www.facebook.com/Scatterbraincoaching.co.uk
mailto:james@silberscic.org.uk
http://www.silberscic.org.uk/
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Rhaglen Therapi Natur i Deuluoedd 
Live Wire CIC Silbers 
 
James Silbers 
james@silberscic.org.uk 
 
Ffôn:  01437 532 957 /07985929669 

Gwasanaeth ymyrraeth gynnar i deuluoedd sydd mewn 
perygl o chwalu, dros 3 diwrnod.  Mae rhaglenni preswyl ar 
gael hefyd. 
 
Gan fynd â theuluoedd i 17 erw o gefn gwlad prydferth, cânt 
eu cynorthwyo i wella perthnasoedd a dysgu ffordd fwy 
defnyddiol o gyfathrebu. 
 
Mae pob diwrnod yn cynnwys: 

 grŵp therapi i rieni 

 sesiynau natur i blant 

 sesiynau i blant/rhieni 

 Hyfforddiant mewn dull rhianta sy'n gweithio – Dull 
Meithrin Calon 

 
www.silberscic.org.uk  
 

Sir Benfro, Ceredigion, 
Sir Gaerfyrddin  

Ar agor i gwsmeriaid 
newydd 

Rhaglenni Penwythnosau 
Therapiwtig Mabwysiadu CIC 
Silbers 
(3 sesiwn dros benwythnos) 
 
James Silbers 
james@silberscic.org.uk 
 
Ffôn:  01437 532 957 07985929669 

Rydym yn mynd â'r rhieni a'r person ifanc i ffwrdd gyda'i 
gilydd i amgylchedd dyrchafol yn yr awyr agored lle y 
byddant yn cael cyfle unigryw i feithrin eu cryfderau a 
pherthnasoedd teuluol. 
 
Mae diwrnod nodweddiadol yn cynnwys: 

 Grŵp therapi rhieni 

 grŵp therapi pobl ifanc 

 Grŵp Rhieni fel oedolion (lles ar gyfer rhieni) 

 Dull rhianta sy'n gweithio (Dull Meithrin Calon) 

 Lles gwell ar gyfer rhieni a phlant 

 Helpu teuluoedd sy'n mabwysiadu i syrthio mewn 
cariad â'i gilydd 
 

www.silberscic.org.uk  

 Ar agor i gwsmeriaid 
newydd 

    

mailto:james@silberscic.org.uk
http://www.silberscic.org.uk/
mailto:james@silberscic.org.uk
http://www.silberscic.org.uk/
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Sgroliwch i lawr dudalen i weld 'Gofal yn y Cartref, Cymorth yn y Cartref a Gwasanaethau Cymorth' 


