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Dod â gwahaniaethu ar sail oedran i ben
- hanfodol i wella bywydau pobl hŷn
Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru wedi lansio ymgyrch newydd i dynnu
sylw at yr oedraniaeth mae pobl hŷn yn ei wynebu bob dydd, a’i herio.
Bwriad yr ymgyrch yw codi ymwybyddiaeth o
sut mae oedraniaeth yn effeithio ar bobl hŷn
a chymdeithas, a newid agweddau er mwyn
sicrhau nad yw’r oedraniaeth mae pobl hŷn yn ei
wynebu yn cael ei ystyried yn dderbyniol.
Mae’r Comisiynydd eisiau i bobl hŷn a’r cyhoedd
rannu enghreifftiau o’r oedraniaeth maen nhw
wedi’i weld neu ddod ar ei draws, er mwyn
iddi allu dal pobl i gyfrif am ddefnyddio iaith
sy’n gwahaniaethu ar sail oedran, rhannu
stereoteipiau sy’n gwahaniaethu ar sail oedran,
neu wahaniaethu yn erbyn pobl hŷn.

TU MEWN…
Arbed Arian,
Y Ffordd Ddeallus

Wrth drafod yr ymgyrch dywedodd y
Comisiynydd: “Er bod mwy a mwy o bobl yn
deall gwahanol fathau o ragfarn a gwahaniaethu,
a’r effaith mae’r rhain yn ei chael ar unigolion
a chymdeithas, mae oedraniaeth yn dal yn
rhywbeth cyffredin sy’n aml yn cael ei ystyried
yn dderbyniol.
“Bob dydd, rydyn ni’n cael ein llethu gan iaith a
delweddau sy’n gwahaniaethu ar sail oedran ac
yn atgyfnerthu stereoteipiau am bobl hŷn - sy’n
aml yn canolbwyntio ar iechyd gwael, dirywiad
ac eiddilwch, ac mae heneiddio yn aml yn cael
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Her Nadolig y
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EIN PROSIECTAU AC YMGYRCHOEDD
Parhad o dudalen 1
ei gyﬂwyno fel rhywbeth y
dylid ei ofni yn hytrach na’i
ddathlu. Mae hyn yn arwain
at gymdeithas lle mae pobl yn
gwahaniaethu ar sail oedran yn
y gweithle, ym meysydd iechyd
a gofal cymdeithasol ac mewn
gwasanaethau cyhoeddus
allweddol eraill, yn ogystal
ag yn y cyfryngau ac mewn
hysbysebion.
“Mae corff cynyddol o ymchwil
yn dangos yr ystod eang
o effeithiau negyddol mae
oedraniaeth yn eu cael ar bobl
hŷn, gan effeithio ar eu hiechyd
corfforol a meddyliol, y ffordd
maent yn gwella o salwch,
lefelau allgau cymdeithasol, a
hyd yn oed ddisgwyliad oes.

mae’n ei chael, yn ogystal â
mynd ati i herio enghreifftiau o
oedraniaeth rydw i wedi’u nodi,
a’r rheini sy’n cael eu rhannu â
mi fel rhan o’r ymgyrch.

Yn aml caiff pobl hŷn eu
stereoteipio’n negyddol
fel bod yn llai egnïol yn
gorfforol a llai cymwys
na phobl iau.
“Felly mae mynd i’r afael ag
oedraniaeth yn hanfodol.
Dyna pam rydw i wedi lansio
ymgyrch Oedraniaeth Bob
Dydd - er mwyn amlygu pa
mor gyffredin yw oedraniaeth
mewn cymdeithas a’r effaith

Drwy weithio gyda’n gilydd,
mae gennym ni gyﬂe i newid
agweddau a mynd i’r afael â’r
oedraniaeth sy’n sail i nifer
o’r problemau mae pobl hŷn
yn eu hwynebu heddiw. Felly
gwahoddir chithau i chwarae
eich rhan wrth fynd i’r afael ag
#EverydayAgeism.
I ganfod sut y gallwch
gymryd rhan ewch i:
www.poblhyncymru.com

Arbed Arian, Y Ffordd Ddeallus
Mae ein partneriaeth gyda Smart Energy GB i helpu
lledaenu’r gair am sut y gall mesuryddion deallus
helpu i arbed arian yn dechrau dangos canlyniadau.
Eisoes eleni rydym wedi siarad
gyda dros 2,500 o gleientiaid
am sut y gall mesuryddion
deallus helpu i arbed arian.
Pobl fel Mr a Mrs Donald a
ddywedodd wrthym: “Roeddem
wedi darllen llawer o straeon
negyddol iawn am fesuryddion
deallus, ond ar ôl trafod
pethau gyda Heather o Gofal
a Thrwsio roeddem yn meddwl
rhoi cynnig arni.
“Daeth ein cyﬂenwr ynni allan
a newid ein mesuryddion nwy
a thrydan a gadael y blwch
arddangos i ni sy’n dangos i ni
faint o nwy a thrydan rydym yn
ei ddefnyddio.

“Roedd yn agoriad llygad
go iawn i weld faint oedd
yn ei gostio i ferwi tegell o
ddŵr neu wneud y smwddio.
Roeddem ychydig dros ben
llestri i ddechrau am weld faint
roeddem yn ei ddefnyddio
oherwydd roeddem yn edrych
arno drwy’r amser. Ond ar
ôl tipyn, a gydag ychydig o
synnwyr cyffredin, rydym yn
edrych unwaith y diwrnod faint
o ynni rydyn ni’n ei ddefnyddio.
“Rwy’n siŵr y byddwn yn
defnyddio llai o ynni oherwydd
yr wybodaeth o’r teclyn
mesurydd deallus. Rydym
wedi newid pethau bach tebyg

i beidio twymo tegell cyfan ar
gyfer dim ond un gwpanaid o
gofﬁ neu adael y teledu pan
nad oes neb yn edrych arno.
Ac os ydyn ni’n defnyddio llai o
ynni, yna bydd ein biliau yn is.”
I gael mwy o wybodaeth
am Fesuryddion Deallus
ffoniwch eich Asiantaeth
Gofal a Thrwsio leol ar
0300 111 3333
neu ymweld â:
http://bit.ly/2Pr6iu4

NEWYDDION YN GRYNO
Ras i’r Môr
Ym mis Hydref rhedodd Laura Morris
Ras i’r Môr, ras 50km yn dilyn yr afon
Ystwyth o Langurig i Aberystwyth....ras
i’r môr.
Roedd Laura eisiau codi arian ar gyfer Gofal
a Thrwsio oherwydd bod Nen, ei thad-cu a
fu’n forwr ac Oma, ei mam-gu oedd yn byw
yn y mynyddoedd, wedi cael help a chymorth
gan Gofal a Thrwsio yn y gorffennol.
Dywedodd Laura wrthym: “Mae gwasanaeth
Gofal a Thrwsio yn werthfawr tu hwnt.
Yn ogystal â golygu fod fy Nen ac Oma
yn ddiogel a chlyd yn eu cartreﬁ eu hun,
rhoddodd gymaint o hyder iddynt ar yr hyn a
all fod yn amser gwirioneddol fregus”.
Rhedodd Huw Morris, tad Laura, gyda hi am
gwmni a gorffennodd y ras gyda gwên fawr
ar ei hwyneb.
Wrth edrych yn ôl ar y proﬁad dywedodd
Laura wrthym: “Wrth adael Llangurig yn y
tywyllwch, roedd hi’n gwawrio’n hyfryd a
meddwl y byddai’n ddiwrnod heulog braf.
Roeddem mor anghywir oherwydd iddi
dywallt y glaw’r rhan fwyaf o’r ffordd! Ond
roedd yn gymaint o hwyl - roeddem yn llithro
o amgylch yn y mwd, yn rhedeg yn y rhedyn
ac weithiau i fyny at ein pengliniau yn y dŵr.
Ond rwyf mor falch i ni’n dau orffen”.
Cododd Laura a’i thad dros £1,200 i Gofal a
Thrwsio, ymdrech wych. Caiff yr holl arian eu
gwario yng Ngorllewin Cymru yn helpu pobl
hŷn fel ei Nen ac Oma i fyw’n annibynnol yn
eu cartreﬁ eu hunain.

Ray’n gosod
her i’w hunan
Mae Ray Sherry yn godwr
arian arall a osododd her i’w hunan - i redeg
ei hanner marathon cyntaf.
Roedd Ray eisiau codi arian ar gyfer Gofal a
Thrwsio oherwydd... “Mae’n wasanaeth gwych
ac fe wnaeth yn wirioneddol helpu fy Mam i
deimlo’n fwy hyderus am ddod adref ar ôl bod yn
yr ysbyty. Roeddwn yn wirioneddol eisiau helpu i
ledaenu’r gair a chefnogi’r elusen.
“Doeddwn i erioed wedi rhedeg mor bell yn fy
mywyd o’r blaen, er fy mod wedi bod ar fy meic
arni ganwaith. Mae gwahaniaeth mawr rhwng
rhedeg a seiclo - rwy’n gwybod oherwydd mod
i’n casáu rhedeg ond wrth fy modd yn seiclo. Ac
yno mae’r her.
Yn dilyn ei raglen hyfforddi ei hun, cwblhaodd
Ray Hanner Marathon Caerdydd mewn 2 awr 30
munud a chodi £400 ar gyfer Gofal a Thrwsio.
A nawr mae wedi cael blas go iawn ar redeg!
Mae eisoes wedi rhoi ei enw ar gyfer Hanner
Marathon Caerdydd a Marathon Casnewydd ym
mis Ebrill y ﬂwyddyn nesaf. Fel y dywedodd Ray,
“Mae’n rhaid mod i’n wallgo! Ond mae’r cyfan yn
rhan o fy nhaith i Ironman Cymru yn Ninbych-ypysgod ﬁs Medi nesaf”.
Diolch yn FAWR IAWN i Laura, Huw a Ray
am eich cefnogaeth a’ch gwaith godi arian

Adnewyddu
eich Pas Bws
Os oes gennych Bas Bws mae
angen i chi ei adnewyddu erbyn
diwedd y ﬂwyddyn er y bydd eich
pas bws cyfredol yn dal yn ddilys
tan hynny.
Y ffordd rwyddaf i adnewyddu yw
mynd ar-lein yn ond os ydych angen
help, cysylltwch â’ch Asiantaeth Gofal
a Thrwsio leol ar 0300 111 3333.
www.tfw.gov.wales/travelcards

Her Nadolig y
BIG Give yn ôl
Gall y gaeaf fod yr adeg anoddaf o’r flwyddyn
i bobl hŷn gyda thua 2,000 o bobl yng Nghymru
yn marw bob blwyddyn oherwydd yr oerfel.
Rydym yn falch iawn i gael ein
dewis unwaith eto i gymryd
rhan yn Her Nadolig y Big Give
- ymgyrch arian cyfatebol fwyaf
Prydain sy’n dyblu’r swm o
arian a godwyd.
Byddwn yn defnyddio’r her
i godi arian unwaith eto ar
gyfer ein Cronfa Caledi Tlodi
Tanwydd sy’n rhoi ffynhonnell
ychwanegol o help ar gyfer
pobl hŷn y mae cartreﬁ oer a
llaith yn effeithio arnynt.
Pobl fel Mrs Shaw, 81 oed,
oedd yn poeni am ei tho gan
fod dŵr yn dod i mewn i’w dwy
ystafell wely bob tro yr oedd
yn bwrw glaw. Gallodd Gofal
a Thrwsio ganfod y broblem
a dod o hyd i gontractwr lleol

dibynadwy i aildoi, gan fod y to
newydd mewn cyﬂwr rhy ddrwg
i gael ei drwsio. Fodd bynnag,
nid oedd gan Mrs Shaw unrhyw
arian i dalu am y gwaith. Daeth
ein gweithiwr achos o hyd i
gyllidwyr dyngarol, yn cynnwys
ein cronfa caledi ein hunain, a
chodi’r £8,437 oedd ei angen i
dalu am y to newydd.
“Roedd yn gymaint o ryddhad
cael help Gofal a Thrwsio.
Roeddwn i mor bryderus am
fy nho a wyddwn ni ddim beth
i’w wneud. Gallaf yn awr fod yn
dawel fy meddwl yn gwybod
nad oes dŵr yn dod i mewn
ac na fydd y nenfwd yn yr
ystafelloedd gwely yn syrthio”.

Rhoddir arian cyfatebol
i gyfraniadau rhwng
canol-dydd 3 Rhagfyr
a 10 Rhagfyr os cânt eu
rhoi drwy
www.thebiggive.org.uk
Felly, os byddech yn hoffi
rhoi anrheg Nadolig fydd
yn gwneud gwahaniaeth
cyfrannwch ar-lein os
gwelwch yn dda a dyblu
eich arian.

Ymunwch â Chyfeillion Gofal a
Thrwsio a’n helpu i gadw pobl hŷn
yn ddiogel, cynnes ac annibynnol
Wyddech chi fod Gofal a Thrwsio yn
elusen gofrestredig?
Rydym yn gwneud llawer mwy i bobl yn
ein cymdeithas nag mae llawer o bobl yn
sylweddoli. Gallwn gyﬂenwi’r rhan fwyaf
o’n gwasanaethau yn gwbl ddi-dâl, diolch i
gefnogaeth hael ein noddwyr a’n cyllidwyr.

Ffoniwch ni ar 0300 111 3333 neu
e-bost enquiries@careandrepair.org.uk

Pa un ai ydych chi neu rywun agos atoch wedi
elwa ar ein cefnogaeth, neu’ch bod ag awydd
i helpu – dewch yn un o Gyfeillion Gofal a
Thrwsio os gwelwch yn dda.
Gallwch ymuno yn www.careandrepair.org.uk
neu cysylltwch â fundraising@careandrepair.
org.uk a gofyn am gael gwneud cais post.

ddod o hyd i ni ar

www.careandrepair.org.uk
Mae Care & Repair Cymru yn elusen gofrestredig: Rhif elusen 1163542

