
Welcome to the Ceredigion update… 

Carers provide unpaid care by looking after an ill, frail or 
disabled family member, friend or partner. If you are a 
carer you are entitled to a free flu jab.                            
You are also entitled to join the Ceredigion Carers Register 
and should be able to have yourself registered as a carer at 
your GP Surgery. Being on the Carers register will help raise 
the profile and needs of Carers here in Ceredigion and you 
can get a copy of the Jigsaw newsletter sent out to your      
address. You will also be able to join, and have a say in the 
exciting new development of a Ceredigion Carers Forum. 
For more information  Contact Catherine Moyle, Carers Unit 
Support Officer for more information on either registering as 
a carer or the new Forum  on telephone 01970 633563 or e-
mail Catherine.moyle2@ceredigion.gov.ukgistered at your 
GP Surgery means you will be recognised there as a carer 
and should be given information and support useful to you as 
an individual as well as involved in the treatment plan for the 
person you care for. 

Under the new   

All Third Sector organisations must have applied for funding 
through the WG’s Sustainable Social Services Third Sector 
Grant 2016 – 2019 by Friday 4th September. Third Sector  
organisations include community associations, self-help 
groups, voluntary organisations, charities, faith based         
organisations, social enterprises, community businesses, 
housing associations, development trusts, co-operatives and 
mutual organisations. So there is a possibility of some big 
changes to which organisations are doing what next year. A 
lot of work has gone into the AWF grant application. We will 
be informed if we have got through to the final stages by the 
30th October. However, confirmation of the final grant        
allocations will not be until 31st December 2015. I hope the 
WG recognises the work the AWF does and approves the          
application allowing us to continue helping Parents & Carers 
throughout Wales until at least 2019.   
Best wishes, Roger    
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Croeso i ddiweddariad Ceredigion... 

Nid y cylchlythyr FfGC 'Diweddariad Ceredigion' olaf yw hwn, 
ond dyma'r un olaf i mi.  Erbyn i chi ddarllen hwn byddaf wedi 
gadael fy swydd fel Swyddog Datblygu Rhanbarthol FfCG - 
Ceredigion.  Rwy'n symud yn ôl i Loegr.  Caiff y swydd hon ei 
llenwi, ond yn anffodus, bydd ychydig o fwlch rhwng finnau'n 
gadael a'ch Swyddog Rhanbarthol newydd yn dechrau.  Yn y 
cyfamser, os oes gennych chi unrhyw broblemau, ymholiadau 
neu bryderon ynghylch anabledd dysgu neu ofalu, cysylltwch â 
swyddfa genedlaethol FfCG yng Nghaerdydd.  Wrth gwrs, 
cewch y newyddion diweddaraf ar ei wefan:  
http://www.allwalesforum.org.uk/  
 
Bydd Fforwm Rhieni a Gofalwyr Ceredigion yn dal i gadw 
golwg ar faterion lleol gydag Alex (Cadeirydd) yn gyfrifol am 
bontio, Non (Is-gadeirydd) yn gyfrifol am wasanaethau oedolion 
a Karen (Cynrychiolydd Rhieni) yn gyfrifol am wasanaethau 
plant.  Fodd bynnag, yn bennaf oll, rhieni ydyn nhw gyda'u 
cyfrifoldebau gofalu ac ymrwymiadau teulu amrywiol eu hunain.  
Ni ellir disgwyl iddyn nhw ysgwyddo holl waith ychwanegol y 
Swyddog Rhanbarthol.  Wrth gwrs, dyma'r man cyswllt i 
aelodau Fforwm Rhieni a Gofalwyr Ceredigion, ond dylai 
gweithwyr proffesiynol a'r rhai nad ydynt yn aelodau gysylltu â 
FfCG yn y lle cyntaf (drosodd am ragor o fanylion). 
 
A sôn am Alex, Non a Karen, hoffwn i achub ar y cyfle hwn i 
ddweud 'Diolch yn fawr' iddyn nhw am y gwaith y maen nhw'n 
ei wneud ar ran y fforwm lleol ac am wneud fy amser yn 
gweithio gyda nhw yn gyfnod mor bleserus a chynhyrchiol.  Yn 
wir, mae llawer o rieni wedi bod yn gefnogol iawn a dwi wedi 
dod i adnabod rhai ohonynt yn eithaf da.  Pan ddechreues i'r 
swydd hon doeddwn i ddim yn gwybod rhyw lawer am ofalwyr, 
ond yn bendant dyw'r ffeithiau a'r ffigurau am faint mae 
gofalwyr yn ei arbed i'r Llywodraeth ddim yn dod yn agos i 
nodi'n union beth maen nhw'n ei wneud a pha mor bwysig y mae 
gofalwyr i gymdeithas gyfan.  Alla i ddim gorbwysleisio hynny.  
Mae'r Llywodraeth yn bell ffordd o hyd o ddeall a chydnabod y 
ffaith hon a rhoi'r cymorth y mae gofalwyr yn ei haeddu 
cymaint.  Mae cryfder a gwydnwch nifer o'r rhieni dwi wedi 
cwrdd â nhw wedi bod, a bydd yn parhau i fod yn ysbrydoliaeth i 
mi.  
 
Cofion gorau, Roger     
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Genedlaethol FfCG gyda'ch manylion. 
Wrth i ni aros i benodi eich Swyddog Datblygu 
Rhanbarthol FfCG newydd, rwy'n gofyn i weithwyr 
proffesiynol, sefydliadau ac asiantaethau i gyfeirio 
negeseuon e-bost (cofnodion / digwyddiadau ac ati) 
i'r Swyddfa Genedlaethol.  Byddan nhw'n rhoi 
gwybod i chi am unrhyw beth pwysig, fel yr 
adolygiad o Wasanaethau Dydd.  Cewch wybod cyn 
gynted ag y bo'r wybodaeth ar gael. 
 
AELODAU, byddwch yn gefn i'ch gilydd, 
brwydrwch dros eich gilydd, a cheisiwch annog 
eraill i ymuno - ond cofiwch i geisio cael ychydig o 
amser i 'chi'ch hun'. 
Hwyl fawr a phob lwc.  
Goodbye and Good Luck.  
 

Ymgynghoriad ar y Cynllun Gweithredu Strategol 
diwygiedig ar gyfer Anhwylderau'r Sbectrwm 
Awtistig. 
Mae Llywodraeth Cymru yn ceisio barn pobl awtistig, 
rhieni, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol sy'n darparu 
gwasanaethau a chymorth.  Mae blaenoriaethau wedi'u 
nodi a chamau gweithredu arfaethedig gan gynnwys: codi 
ymwybyddiaeth, gwybodaeth, cyngor a hyfforddiant; 
asesu, diagnosis a chymorth; rhoi sylw i anghenion 
cymorth; addysg a chyflogaeth.  Ewch i wefan WG i 
gael dogfennau a ffurflen ymateb. Daw'r 
ymgynghoriad i ben 27/05/2016.    

Adolygiad Ôl-16 / Seddi Dros Ben ac ADY 
Ymgynghoriadau Trafnidiaeth - wedi dod i 
ben.  
Sylwadau Mark Williams AM ar Facebook: 
‘Yn siomedig iawn i glywed hefyd bod y Cyngor 
eisoes wedi cymryd y cyllid a ddyrannwyd o'r 
gyllideb, er nad yw'r ymgynghoriad wedi dod i 
ben eto.'  Os yw hynny'n wir, dwi'n gobeithio y 
bydd ein AS yn 'CREU HELYNT' am y peth.  Mae 
gormod o'r ffug ymgynghoriadau hyn. 
 
Mae'r Fforwm bob amser yn ceisio cynyddu ei 
aelodaeth, felly cysylltwch â Swyddfa 

Hyrwyddo buddiannau 

Rhieni a Gofalwyr Pobl 

ag Anableddau Dysgu 
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Newyddion arall...  
 
DATGANIADAU AAA.  Dwi wedi cael ymateb gan Huw Lewis, 
y Gweinidog Addysg a Sgiliau, sy'n cadarnhau ei fod wedi 
ysgrifennu at Gyngor Ceredigion gan ddatgan bod 'dyletswyddau 
statudol presennol yn parhau yn eu lle ac mae'n rhaid 
cydymffurfio â nhw'.  Er ei fod yn croesawu'r ffaith bod 
Awdurdodau Lleol yn chwilio am ffyrdd newydd a chreadigol o 
weithio gyda rhieni a phobl ifanc i adnabod anghenion unigol, mae 
hefyd yn ei gwneud hi'n glir bod 'rhaid cydbwyso hyn â'r ffaith bod 
yr hawl i wneud cais am asesiad statudol ffurfiol yn parhau ac ni 
ellir ei wrthod.'  Dylai unrhyw riant sy'n cael problem gyda hyn 
gysylltu â llinell gymorth SNAP Cymru 0845 120 3730. 
 
ADOLYGIAD O WASANAETHAU DYDD 
Mae'r pwysau aruthrol a achoswyd gan y mesurau llymder wedi cael 
effaith ar fywydau pobl ag anableddau dysgu a'u gofalwyr, gan 
wneud iddynt deimlo, ar adegau, eu bod yn cael eu trin yn annheg.  
Mae'n ddigon posib mai dyma yw'r achos wrth i Wasanaethau Dydd 
ddisgwyl gael eu cwtogi.  Bydd hyn yn cael effaith uniongyrchol ar 
bobl ag anableddau dysgu ac yn cael effaith enfawr ar rieni a 
gofalwyr.  Fel y nodwyd eisoes yn y cylchlythyr hwn, mae helpu 
gofalwyr i ofalu am eu lles nhw eu hunain mor bwysig.  Os yw 
gofalu gan riant-ofalwr /teulu yn chwalu (gan anwybyddu'r unigolion 
dan sylw), bydd yr effaith ar yr Awdurdod Lleol yn anferth.  Byddai 
unrhyw newid polisi sy'n peryglu lles gofalwyr yn hynod fyr ei 
olwg.  

  Fforwm Cymru Gyfan 
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CEREDIGION PARENT & CARERS FORUM             
  

http://gov.wales/consultations/healthsocialcare/autism/?lang=en
https://www.facebook.com/groups/376061825738796/

