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Beth yw ‘Arwyr Gofal Cymdeithasol’?
Rhan gyntaf ymgyrch dylanwadu tymor hwy yw Arwyr Gofal Cymdeithasol sydd â’r nod o 
godi ymwybyddiaeth o’r gweithlu gofal cymdeithasol ac a fydd, yn y pen draw, yn sail i gais 
am ragor o arian i awdurdodau lleol fel bod modd talu’r gweithlu gofal cymdeithasol ar 
raddfa deg am eu gwaith – rydym yn cynnig y Cyflog Byw Go Iawn fel isafswm.

Cam cyntaf yr ymgyrch yw dangos a rhannu astudiaethau achos da o’r sector a dylanwadu 
ar y ddarpariaeth newyddion pryd a phan fo modd, a hynny mewn dull cyson a chydlynol.

Mae’r sector Gofal Cymdeithasol yn chwarae rôl eithriadol o bwysig wrth helpu pobl i fyw bywydau llawn 
ac annibynnol, a gall hefyd helpu i leihau’r pwysau ar wasanaethau eraill megis y GIG. Mae pandemig y 
Coronafirws wedi tanlinellu’n glir pa mor bwysig yw’r sector a’i weithwyr i iechyd a lles cymdeithas yng 
Nghymru.

Rydym yn rhedeg yr ymgyrch ymwybyddiaeth hon ar y cyfryngau cymdeithasol ledled Cymru i gael y 
gydnabyddiaeth mae’r gwaith hollbwysig hwn – sy’n aml yn guddiedig – yn ei haeddu, ac i godi 
ymwybyddiaeth y cyhoedd o’r hyn mae’r sector yn ei wneud a pham ei fod yn bwysig. Rydym hefyd am i 
bobl weld nad yw sta� ar draws y sector wedi cael eu gwerthfawrogi fel y dylent, ac i gefnogi ein nod 
tymor-hir am gyflog teg a gwell amodau gwaith.

Beth allwch chi ei wneud?
Rydym yn awyddus i weld sefydliadau’n rhannu enghrei�tiau o sta� a’u gwaith gan ddefnyddio’r 
hashnod #ArwyrGofal Cymdeithasol ar eu cyfrifon cyfryngau cymdeithasol dros y misoedd nesaf. 
Rydym yn rhedeg yr ymgyrch hon ledled y cyfryngau cymdeithasol, a ho�em weld cynifer o bobl ag 
sy’n bosibl yn cymryd rhan.
 
Mae’r gweithgaredd hwn i godi ymwybyddiaeth yn agored i unrhyw un, yn cynnwys defnyddwyr 
gwasanaeth, eu teuluoedd a’u �rindiau. Byddem wrth ein bodd yn eu gweld yn rhannu eu sylwadau 
ynghylch pam maen nhw’n gwerthfawrogi’r sta� sy’n eu cefnogi, a’r sector yn gy�redinol.

Nod y dull gweithredu hwn yw gweithio law yn llaw â’r ddarpariaeth a’r ymgyrchoedd sydd eisoes yn 
bodoli. Dull dan arweiniad pobl i ganmol y rhai hynny sy’n gwneud gwahaniaeth yw hwn.

Pam mae arnom angen Arwyr Gofal Cymdeithasol?

#ArwyrGofalCymdeithasol



Negeseuon allweddol

Mae gan yr ymgyrch ymwybyddiaeth hon nifer o negeseuon allweddol rydym yn awyddus i’w cyfathrebu. 
Yn achos y rhai sy’n darparu gwasanaethau, megis sta� a sefydliadau, rydym am i chi bwysleisio’r canlynol:

•  Pwysigrwydd y sector yn gwarchod pobl fregus ac yn tynnu’r pwysau oddi ar y GIG. 
•  Y gwaith anhygoel sy’n cael ei wneud, a hynny’n aml dan amgylchiadau anodd.

Yn achos y rhai sydd wedi eu he�eithio gan waith y sector, megis defnyddwyr gwasanaeth, eu teuluoedd a’u �rindiau, 
ho�em glywed am y canlynol:

•  Yr e�aith mae’r sector gofal wedi ei chael ar eu bywydau.
•  Pam ei bod yn bwysig i werthfawrogi’r sta� a’r gwaith maen nhw’n ei wneud.

Yn y cam hwn, nid ar ariannu y mae’r pwyslais, gan y daw hynny yn hwyrach yn yr ymgyrch, yn hytrach y nod presennol yw 
cydnabod y gwaith anhygoel mae pobl yn ei weld yn y cyfnod hwn.

Awgrymiadau ynghylch sut i godi ymwybyddiaeth 

Cyn cymryd rhan, nodwch y canlynol:

•  Rhaid i chi sicrhau eich bod yn cael caniatâd pawb sydd ynghlwm ag unrhyw gynnwys rydych yn ei ddefnyddio,   
    megis llun, enw, oedran, ac unrhyw wybodaeth bersonol arall y gellid ei defnyddio i’w hadnabod. 
•  Dylech sicrhau eich bod yn dilyn canllawiau ymbellhau cymdeithasol bob amser – a bod y cynnwys a gyflwynir  
    gennych yn dangos yn glir bod y canllawiau hyn yn cael eu dilyn. Yn y cyfnod yma, rhaid i ddiogelwch personol  
    gael blaenoriaeth dros greu cynnwys. 
•  Gofynnwn i chi sicrhau bod eich gwasanaethau yn parhau i fod yn �ocws allweddol i chi – rydym yn deall bod hyn  
    yn bwynt amlwg i’w wneud, ond mae’r ymgyrch ymwybyddiaeth hon yn rhywbeth na ddylai gymryd gormod o  
    amser, heb dynnu oddi wrth na thynnu sylw oddi ar y pwysau mawr rydych i gyd yn ei brofi ar hyn o bryd.

Fideo 
•  Fideos byr (20 – 30 eiliad) o sta�/defnyddwyr gwasanaeth/teulu a �rindiau yn siarad i’r camera   
    ynghylch pam maen nhw’n gwerthfawrogi’r sta� a’r gwaith maen nhw’n ei wneud.

•  Fideo byr yn dangos ‘diwrnod ym mywyd’ gweithiwr gofal cymdeithasol, ac yn tynnu sylw at beth o’r  
    gwaith mae sta� yn ei wneud o ddydd i ddydd, yn enwedig yn wyneb heriau’r Coronafirws.

•  Defnyddio is-deitlau yn eich fideo fel bod pobl yn dal i allu ei wylio hyd yn oed heb sain.

Sicrhewch eich bod yn dilyn y camau uchod bod amser wrth greu cynnwys,
isod ceir rhai awgrymiadau ymarferol ynghylch cymryd rhan:

#ArwyrGofalCymdeithasol



Delweddau
•  Lluniau o sta� a’r bobl maen nhw’n eu cefnogi yn dal yr hashnod i fyny.

•  Delweddau o’r ‘gofal ar waith’ rhwng sta� a defnyddwyr gwasanaeth.

•  Bod yn greadigol, e.e. byddai gofyn i ddefnyddwyr gwasanaeth dynnu  
    llun o’u gofalwyr wedi’u gwisgo fel archarwyr yn rhywbeth ychydig
    yn wahanol! 

•  Rhannu’r faner ar eich cyfrifon cyfryngau cymdeithasol.

•  Astudiaethau achos: bydd y rhain yn bwysig wrth sicrhau bod  
    y cyhoedd yn cael cipolwg ar yr e�aith ddynol mae gwaith  
    gofal yn ei chael. Byddai tynnu sylw at aelodau unigol o’r sta�  
    a’u gwaith drwy gyfrwng blog neu bostiad byr yn �ordd wych  
    o wneud hyn.

•  Gwneud defnydd o emojis a symbolau. Er enghrai�t, mae  
    defnyddio emojis archarwyr yn eich postiadau yn �ordd syml  
    ond e�eithiol o bwysleisio negeseuon.

•  Rhannu erthyglau newyddion/rhaglenni dogfen/rhaglenni  
    teledu ac ati, sy’n berthnasol i’r sector gofal cymdeithasol gan  
    ddefnyddio’r brandio Arwyr Gofal Cymdeithasol.

Testun

Canllaw yn unig yw’r awgrymiadau uchod. Fel gweithgaredd organig dan arweiniad y sta� a’r bobl maen nhw’n eu 
cefnogi, rydym yn awyddus i weld pobl yn cyfleu eu cefnogaeth ym mha �ordd bynnag maen nhw’n ei ddymuno. 
Byddwch yn greadigol!

Cofiwch ddefnyddio’r hashnod #ArwyrGofalCymdeithasol bob tro rydych chi’n postio er mwyn dangos eich ymlyniad 
i’r ymgyrch ymwybyddiaeth. Fel rhan o’r pecyn hwn, atodir nifer o ddyluniadau gra�g sy’n addas i’w rhannu ar draws 
nifer o blat�ormau megis Twitter, Instagram, Facebook a LinkedIn, ac sy’n �ordd arall o ddangos eich cefnogaeth.

#ArwyrGofalCymdeithasol


