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DISGRIFIAD SWYDD 
 

Gweithiwr Prosiect 
 
 

 
Lleoliad: Rhondda Cynon Taf (RhCT) a Merthyr Tudful – gweithio gartref 

gyda theithio achlysurol ar draws Cymru a Lloegr 

Cyflog:   £23,500 y flwyddyn  

Oriau:  Amser llawn (35 awr yr wythnos) 

Contract: Cyfnod penodol tan fis Hydref 2021 (12 mis) 

Buddion: 30 diwrnod o wyliau blynyddol plws gwyliau banc a phensiwn 

Cyfrifoldeb rheolwr llinell: Na 

Cyfrifoldeb rheoli cyllideb: Na  

Atebol i:   Rheolwr Datblygu (Cymru) 

 

 

Gwybodaeth am Grandparents Plus – yr elusen gofal gan berthnasau 
Mae gofal gan berthnasau yn aml yn cychwyn mewn argyfwng. Plant y mae eu rhieni’n 
methu gofalu amdanynt, am ba reswm bynnag. Mae’n achosi braw, dryswch a thorcalon.   
 
Yn reddfol, mae rhywun annwyl yn camu i’r bwlch – nain/taid, brawd, chwaer, modryb, 
ewythr neu ffrind i’r teulu. Nawr maen nhw’n ofalwr sy’n berthynas, yn magu’r plant maen 
nhw’n eu caru. Does dim cyfle i baratoi. Mae cynlluniau’n cael eu rhoi o’r neilltu. Mae 
perthnasoedd, swyddi a chynilion yn cael eu haberthu.  
 
Mae magu plant sydd wedi colli eu rhieni yn heriol ac yn newid bywydau, ond mae gofalwyr 
sy’n berthnasau yn gwneud hynny heb feddwl amdanynt eu hunain oherwydd eu bod nhw’n 
rhoi’r plant yn gyntaf.  
 
Rydym ni’n cysylltu gofalwyr â’i gilydd yn ein cymuned genedlaethol a’n rhwydwaith o 
grwpiau cefnogi lleol, i rannu profiadau fel bod dim rhaid iddyn nhw frwydro ar eu pennau eu 
hunain.  
 
Rydym ni’n helpu gweithwyr proffesiynol i ddeall teuluoedd sy’n berthnasau a gwella’r 
gefnogaeth iddyn nhw. Ac mae ein gwaith ymchwil a’n hymgyrchoedd yn gwneud yn siŵr 
bod gofal gan berthnasau yn cael ei ddeall a bod y llywodraeth yn gwybod pa newidiadau 
sy’n angenrheidiol.  
 
Fyddwn ni ddim yn gorffwys nes bod pob teulu o berthnasau yn cael cydnabyddiaeth a 
chefnogaeth.  
 
 

Gwybodaeth am y rôl: 

Rydym ni’n chwilio am Weithiwr Prosiect profiadol sy’n credu’n angerddol mewn gweithio 

gyda gofalwyr sy’n berthnasau a’r materion sy’n effeithio ar blant ar gyrion y system ofal, er 

mwyn trawsffurfio’r cymorth maen nhw’n ei gael.  

Rydym ni’n chwilio am rywun sydd â’r sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu i gyflawni eu rôl 

yn sensitif ac yn greadigol, ac sy’n gallu gweithio ar y cyd â sefydliadau partner, gan 

gynnwys awdurdodau lleol a chyrff trydydd sector. 

. 
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Cyfrifoldebau allweddol: 

Bydd y gweithiwr prosiect yn cyflwyno Kinship Connected a Kinship Ready yn RhCT a 

Merthyr Tudful. Bydd y gweithiwr prosiect yn darparu cefnogaeth un-i-un ar gyfer pob gofalwr 

sy’n berthynas, gan gynnwys gwarcheidwaid arbennig a’r rhai sydd â Gorchymyn Trefniadau 

Plentyn neu Orchymyn Preswyliaeth.  

Ar ben hynny, bydd y gweithiwr prosiect yn sefydlu grwpiau cefnogi cymheiriaid ar gyfer yr 

holl ofalwyr sy’n berthnasau.  

 

1. Recriwtio 

a. Recriwtio gwarcheidwaid arbennig a gofalwyr sy’n berthnasau a allai elwa o 

gyngor, gwybodaeth, hyfforddiant a chefnogaeth rhwng cymheiriaid gan y 

gwasanaeth trwy ddigwyddiadau ymgysylltu a rhwydweithiau lleol sydd eisoes 

yn bodoli. 

b. Recriwtio gwarcheidwaid arbennig a gofalwyr sy’n berthnasau yn wirfoddolwyr 

i arwain a chefnogi datblygiad grwpiau cefnogi cymheiriaid yn RhCT a Merthyr 

Tudful. 

c. Recriwtio gofalwyr sy’n berthnasau i raglen wirfoddoli Rhywun Fel Fi / 

Someone Like Me. 

2. Cefnogi 

a. Darparu cefnogaeth ddiduedd emosiynol ac ymarferol ar lefel un-i-un i 

warcheidwaid arbennig a gofalwyr sy’n berthnasau, a’u cyfeirio ymlaen at 

wasanaethau cenedlaethol a lleol perthnasol, gan gynnwys cymorth rhianta.   

b. Sefydlu grwpiau cefnogi newydd, a datblygu rhai sydd eisoes yn bodoli, gan 

weithio ar y cyd â gwarcheidwaid arbennig a gofalwyr sy’n berthnasau yn fwy 

cyffredinol, yr awdurdodau lleol a sefydliadau lleol eraill.   

c. Cefnogi cyflwyno gweithdai/hyfforddiant ar gyfer gwarcheidwaid arbennig neu 

ofalwyr sy’n berthnasau yn fwy cyffredinol, gyda ffocws posibl ar feysydd 

megis rhianta, ymlyniad neu waith stori bywyd.  

d. Cefnogi cyflwyno gweithdai paratoi Kinship Ready ar gyfer darpar 

warcheidwaid arbennig.  

3. Cydweithio  

a. Gweithio ar y cyd â chydweithwyr sy’n ymwneud â chyflwyno’r gwasanaeth, 

staff o’r awdurdod lleol, yn ogystal â grwpiau statudol, gwirfoddol a 

chymunedol eraill i gyflwyno’r gwasanaeth yn effeithiol a sicrhau bod unrhyw 

heriau’n cael eu datrys.  

4. Hyrwyddo 

a. Gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau lleol, gan gynnwys awdurdodau 

lleol, i gynyddu ymwybyddiaeth o ofal gan berthnasau a chyrraedd a chefnogi 

gofalwyr sy’n berthnasau trwy’r gwasanaeth.  

b. Cynrychioli Grandparents Plus mewn digwyddiadau allanol a chyfarfodydd i 

gynyddu ymwybyddiaeth o’r gwasanaeth a dylanwadu ar sefydliadau eraill.  
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c. Bod yn barod i deithio ledled RhCT a Merthyr Tudful ac yn achlysurol ar 

draws Cymru a Lloegr yn ôl y galw i fynychu digwyddiadau a chodi proffil y 

gwasanaeth a gofal gan berthnasau.  

5. Ymgysylltu 

a. Mynd ati’n rhagweithiol i alluogi gwarcheidwaid arbennig i ddylanwadu ar 

ddylunio a chyflwyno’r gwasanaeth, gan gynnwys recriwtio gwarcheidwaid 

arbennig a gofalwyr sy’n berthnasau fel Hyrwyddwyr gwirfoddol Gofal gan 

Berthnasau a grŵp llywio’r gwasanaeth, a dylanwadu ar bolisi lleol a 

chenedlaethol a newid ymarfer.  

b. Cefnogi strategaeth cyfathrebu ac ymgysylltu Grandparents Plus, er enghraifft 

trwy ysgrifennu deunydd a chael hyd i ddelweddau ar gyfer cylchlythyron a 

chyfryngau lleol i hyrwyddo’r gwasanaeth a recriwtio cyfranogwyr.   

6. Gwerthuso 

a. Cadw mewn cysylltiad â chydweithwyr Grandparents Plus i sicrhau bod yr holl 

ddata perthnasol am y gwasanaeth yn cael ei gofnodi a’i storio’n gywir ac yn 

brydlon, yn unol â pholisi ac arfer gorau Grandparents Plus.   

 

Cymalau Safonol 

• Rhaid i ddeilydd y swydd gyflawni’r cyfrifoldebau bob amser gan roi sylw dyledus i 

Bolisi Cyfle Cyfartal a Pholisi Diogelu Grandparents Plus. 

• Rhaid i ddeilydd y swydd dderbyn cyfrifoldeb am sicrhau y cedwir at y polisïau a’r 

gweithdrefnau sy’n ymwneud â Iechyd a Diogelwch yn y gweithle bob amser.  

• Bydd y rôl hon yn galw am gliriad lefel uwch boddhaol gan y Gwasanaeth Datgelu a 

Gwahardd (DBS).   

• Rhaid i ddeilydd y swydd barchu cyfrinachedd data sy’n cael ei storio’n electronig ac 

mewn ffyrdd eraill, yn unol â’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol.  

• Rhaid i ddeilydd y swydd gyflawni’r cyfrifoldebau gan roi sylw dyledus i amgylchedd 

dim smygu holl swyddfeydd Grandparents Plus.  

  
Sylwer – nid yw’r disgrifiad swydd hwn yn hollgynhwysol. Mae Grandparents Plus yn 
cadw’r hawl i ychwanegu ato neu ei ddiwygio ar unrhyw bryd, mewn cytundeb â 
deilydd y swydd.  Mae’r penodiad yn amodol ar gwblhau gwiriad DBS lefel uwch yn 
llwyddiannus.  
 
 

 

Manyleb Person  
 

Meini prawf hanfodol  

 

Profiad o’r canlynol: 

1. Gweithio gyda grŵp o gleientiaid bregus a chynnal asesiadau 

2. Gwaith tîm amlasiantaeth 

3. Gweithio gyda grwpiau/sefydlu grwpiau cefnogi 
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4. Gweithio gyda’r sector gwirfoddol lleol a rhwydweithiau cymunedol 

5. Cynrychioli sefydliad i’r rhanddeiliaid allanol 

6. Gweithio mewn rôl datblygu cymunedol 

7. Coladu a defnyddio data i ddangos effaith gwasanaethau  

8. Hwyluso grwpiau cefnogi ar-lein 

 

Gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth  

1. Gwybodaeth a dealltwriaeth o ofal gan berthnasau a/neu blant a theuluoedd sydd 

angen cymorth 

2. Dealltwriaeth o waith cyffredinol cymorth rhianta/i deuluoedd 

3. Gallu i ddysgu’n gyflym am y rheoliadau a’r canllawiau sy’n ymwneud 

â gwarcheidwaid arbennig 

4. Rhwydwaith o gysylltiadau lleol yn y sector gwirfoddol a sefydliadau cymunedol 

5. Sgiliau hyfforddi neu hwyluso, yn arbennig ar-lein 

6. Sgiliau cyfathrebu rhagorol, yn ysgrifenedig ac ar lafar 

7. Sgiliau gweinyddol a mewnbynnu data rhagorol 

8. Sgiliau sylfaenol o ran rheoli a monitro cyllideb 

9. Gallu i gydweithio mewn partneriaeth â sefydliadau allanol, rhieni a gwirfoddolwyr  

10. Gallu i weithio ar eich menter eich hun a rheoli llwyth gwaith amrywiol, cymhleth er 

mwyn cadw’n llwyddiannus at derfynau amser a thargedau prosiectau 

11. Sgiliau TG rhagorol (Word, e-bost, cofnodi data, Excel)  

12. Saesneg llafar ac ysgrifenedig rhagorol 

13. Hawl i weithio yn y Deyrnas Unedig 

 

Priodweddau cyffredinol 

14. Agwedd gadarnhaol, alluogol, a gallu i weithio mewn amgylchedd gwaith cymhleth  

15. Cadernid wrth ddelio gyda materion heriol a sensitif 

16. Ymrwymiad i werthoedd, nodau ac amcanion Grandparents Plus 

17. Ymrwymiad i gyfle cyfartal ac amrywiaeth ac ymdrin â gwaith gyda phobl o 

amrywiaeth o gefndiroedd gan ddangos parch 

18. Hyblygrwydd i deithio ar draws RhCT a Merthyr Tudful ac i gyfarfodydd achlysurol 

mewn rhannau eraill o Gymru neu Loegr 

19. Meddu ar drwydded yrru lawn, lân a bod â char at eich defnydd at ddibenion gwaith  

 

Meini prawf dymunol  

 

Profiad 

20. Profiad personol o ofal gan berthnasau 

21. Gweithio yng nghyd-destun gwasanaethau plant 

22. Profiad o ysgrifennu erthyglau, adroddiadau, cynnwys i’r we a dogfennau neu 

gyhoeddiadau eraill wedi’u bwriadu ar gyfer cynulleidfaoedd penodol 

23. Profiad o weithio’n uniongyrchol gydag awdurdodau lleol 

  

Gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth 

24. Gwybodaeth a dealltwriaeth o faterion pobl hŷn 

25. Gallu i gyfathrebu yn Gymraeg 

26. Gwybodaeth a dealltwriaeth o reoliadau a chanllawiau sy’n effeithio ar warcheidwaid 

arbennig 

 


