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Ein
hymgyrch
Flwyddyn ers y cyfnod clo cyntaf,
rydym am edrych yn ôl ar effaith y 12
mis diwethaf ar y sector. Rydym yn
cydnabod ymrwymiad ein sectorau
gofal cymdeithasol a’r blynyddoedd
cynnar a gofal plant ac yn ystyried
dyfodol gofal yng Nghymru.
I wneud hyn, byddwn yn rhoi llais i
bobl sy’n gweithio mewn gofal drwy
ein Llysgennad Gofalwn. Drwy
rannu eu straeon ysbrydoledig
a’u hangerdd dros ofal, bydd ein
Llysgennad Gofalwn yn rhoi sylw i’r
bobl sy’n gweithio yn ein sector ac
yn rhoi llais i newid.

Ac wrth wneud hyn, byddant yn
cefnogi cyflogwyr fel chi i sicrhau bod
y sector yn denu ac yn recriwtio’r bobl
iawn sydd â’r sgiliau a’r gwerthoedd
iawn i weithio mewn gofal.
Drwy gydol yr ymgyrch hon, byddem
wrth ein bodd pe gallech ddangos
eich cefnogaeth drwy rannu
deunyddiau gyda’ch staff ac enwebu
aelodau disglair o’ch tîm i ddod yn
Llysgennad Gofalwn.
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Beth mae hyn yn ei
olygu i chi fel cyflogwr?
Bydd eich cyfraniad at ein hymgyrch
yn helpu i atgyfnerthu ein cynllun
Llysgenhadon a gwneud cyfraniad
cadarnhaol at ddyfodol gofal drwy
helpu i ddenu a recriwtio’r bobl iawn i
ymuno â’r sector. Bydd eich sefydliad
yn gwneud cyfraniad cadarnhaol at
ddyfodol gofal drwy sicrhau ein bod yn
parhau i recriwtio’r bobl iawn i weithio
mewn gofal.
Fel cyflogwr un o’n Llysgennad
Gofalwn, byddwch yn cefnogi
gweithiwr i rannu ei angerdd a’i sgiliau
gydag eraill, gan ysbrydoli cenhedlaeth
newydd o weithwyr gofal cymdeithasol
a’r blynyddoedd cynnar yn y broses.
Hefyd, byddwch yn codi proffil eich
sefydliad ac yn meithrin enw da i’ch hun
fel cyflogwr o ansawdd.
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Datblygu eich staff
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Codi proffil eich sefydliad
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Cyfrannu at ddyfodol y gweithlu
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Gwybodaeth allweddol i’w
rhannu gyda’ch gweithwyr
Os oes gennych
aelod disglair o’ch tîm
a fyddai’n gwneud
Llysgennad Gofalwn
gwych, byddem yn
ddiolchgar pe gallech
rannu’r wybodaeth
ganlynol gydag ef/hi:

1

Mae Gofalwn Cymru yn chwilio am bobl sy’n gweithio mewn gofal cymdeithasol
neu’r blynyddoedd cynnar a gofal plant i ddod yn genhadon i’r sector drwy
rannu eu profiadau a’u brwdfrydedd i ysbrydoli eraill i ymuno â’r sector.
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Fel Llysgennad Gofalwn, byddwch yn cael llwyfan a’r holl adnoddau sydd
eu hangen arnoch i rannu eich angerdd â phobl newydd. O ysbrydoli pobl
ifanc sy’n gadael ysgol i ystyried gyrfa mewn gofal i fynychu ffair swyddi
neu dywys rhywun sydd am newid gyrfa, bydd ein Llysgennad Gofalwn
yn helpu i drawsnewid dyfodol gofal.
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Yn ogystal â datblygu eich sgiliau a’ch hyder, gall dod yn Llysgennad
Gofalwn roi hwb i’ch datblygiad proffesiynol gan hefyd roi rhywbeth
yn ôl i sector rydych yn angerddol yn ei gylch. Byddwch yn gwneud
gwahaniaeth mawr.

Cysylltwch â ni yn llysgenhadon@gofalcymdeithasol.cymru am ragor o wybodaeth.
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Sut i enwebu
aelod o staff
Gall Llysgennad Gofalwn fod ar unrhyw
lefel o’u gyrfa ond mae’n rhaid iddynt
fod yn ymrwymedig, yn hyderus ac
yn gyfathrebwyr gwych. Mae’r rôl yn
un hollol wirfoddol, felly cyn belled â
bod ganddynt eich cefnogaeth lawn
hoffem glywed mwy amdanynt. Os
oes gennych weithiwr sy’n arbennig
o ysbrydoledig a brwdfrydig, rhowch
wybod i ni.
Cysylltwch â ni yn
llysgenhadon@gofalcymdeithasol.cymru
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Ymrwymedig
Hyderus
Cyfathrebwyr
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Rhestru swyddi
ar borthol swyddi
Gofalwn Cymru
Cofiwch, os ydych chi’n chwilio
am bobl ysbrydoledig i ymuno
â’ch sefydliad, gallwch restru
eich swyddi gwag am ddim ar
ein porthol swyddi. Gyda 5,000
o bobl yn ymweld â’r porthol bob
mis ar gyfartaledd, gallai eich
Llysgennad Gofalwn nesaf fod yn
aros amdanoch chi.
Gofalwn.cymru/cyflwyno-swydd
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Diolch am eich
cefnogaeth
Rydym yn gobeithio’n fawr, drwy’r ymgyrch
hon, y gallwn wneud gwahaniaeth i’r
niferoedd sy’n ymholi am rolau yn y sector
gofal. Felly, sut bynnag y dewiswch ein helpu
i ledaenu’r neges, rydym eisiau dweud diolch.
Byddem wrth ein bodd pe gallech barhau i
gefnogi’r ymgyrch ar ôl Ebrill 2021.
Os hoffech gysylltu â ni gydag ymholiad
neu os oes gennych gydweithiwr
ysbrydoledig sydd â diddordeb mewn dod
yn Llysgennad Gofalwn, anfonwch fanylion
at llysgenhadon@gofalcymdeithasol.cymru.
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