Llyfryn 3
Gwobrwyo Defnyddwyr Gwasanaeth a
Gofalwyr am Ymgysylltu

Y Llyfryn hwn
Dyma’r trydydd mewn cyfres o 3
llyfryn. Gyda’i gilydd, mae’r llyfrynnau
yn dweud wrth sefydliadau a grwpiau
sut orau i redeg ymgysylltiad gyda
defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr.
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Mae Llyfryn 3 yn dweud wrthych sut
y gallwch wobrwyo pobl am eu
hymgysylltiad.
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Gwobrau
Mae’n bwysig bod pobl sy’n
ymgysylltu yn cael eu gwobrwyo am y
gwaith maent yn ei wneud.

Gall gwobr fod yn rhywbeth fel:

Diolch

•
•
•
•

dweud diolch

prynu pryd bwyd i rywun

talu pobl gyda thocynnau anrheg

talu pobl gydag arian

Mae pobl sy’n gwneud gwaith
ymgysylltu yn aml yn gweithio gyda
phobl eraill sy’n cael eu talu i weithio.
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Dylai sefydliadau gynnig talu i bobl
am waith ymgysylltu.

Mae rhai pobl nad ydynt eisiau cael eu
talu. Dylai sefydliadau ofyn i bobl os
hoffent gael gwobr o ryw fath arall.

Lles a budd-daliadau
Efallai y bydd rhai pobl yn cael arian o
fudd-daliadau. Gallent boeni y bydd
gwaith ymgysylltu yn effeithio eu
budd-daliadau.

Gallwch ennill swm penodol o arian
ychwanegol os ydych yn derbyn budddaliadau.

Os ydych yn ennill mwy na hynny,
efallai y bydd eich budd-daliadau yn
llai.
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Dylai sefydliadau helpu pobl i gael
gwybod mwy am hyn.

Gallwch ddweud na i gael eich talu
am ymgysylltu. Neu gallwch ofyn ei
fod yn cael ei roi i elusen.

Nid yw gwneud hyn yn effeithio eich
budd-daliadau.

Y mathau o fudd-daliadau a
faint y gallech ei ennill
Os ydych yn derbyn:
Lwfans gofalwr gallwch ennill hyd at
£123 yr wythnos.

AAS neu Fudd-dal Analluogrwydd
gallwch ennill hyd at £143 yr wythnos
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UCredyd Cynhwysol gallwch ennill
hyd at:
Credyd
Cynhwysol

•

£287 y mis os yw’n cynnwys
cymorth tai

•

£503 y mis os nad yw'n cynnwys
cymorth tai

Cymorth Incwm gallwch ennill hyd
at:

•
•
•

£5 yr wythnos os ydych yn berson
sengl
£10 yr wythnos os ydych yn gwpl
£20 yr wythnos os ydych yn rhiant
sengl, yn anabl neu’n ofalwr

Bob blwyddyn, rhaid i bobl wirio faint y
cânt ennill heb effeithio eu budddaliadau.
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Gwahanol fathau o wobrau
Pa bynnag fath o waith ymgysylltu y
mae person yn ei wneud, ni ddylent
byth golli arian.

Dylech gael eich arian yn ôl bob tro os
yw ymgysylltu yn golygu bod angen i
chi dalu am bethau fel:

•

deithio. Gall hyn fod ar drên, bws
neu dacsi

•

pryd bwyd neu fyrbryd

•

talu am ofalwr

•

talu am gymorth

7

Gwobrau nad ydynt yn
golygu cael eich talu:
Mae cael tâl teg am waith yn bwysig,
ond mae mathau eraill o wobrau yn
bwysig hefyd.
Pethau fel:

Diolch

•
•

rhoi syniadau pobl yng
nghofnodion cyfarfodydd a dweud
diolch wrthyn nhw

Gall pobl weld bod eu gwaith
ymgysylltu a’u syniadau wedi
helpu i wneud gwasanaethau yn
well
Mae hyn yn gwneud i ddefnyddwyr
gwasanaeth a gofalwyr deimlo
bod eu llais wedi ei glywed.

•

cael eu cynorthwyo i ymgysylltu ar
bethau sydd wirioneddol yn
bwysig i berson
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•

pobl yn cael eu holi sut maent yn
teimlo am syniad.
Mae syniadau a barn pawb yr un
mor bwysig â’i gilydd.

•
•
•
•

defnyddwyr gwasanaeth a
gofalwyr yn teimlo eu bod yn
gweithio fel un llais mawr gyda’i
gilydd.

mae’n helpu pobl i ymarfer eu
sgiliau a dysgu rhai newydd.

wrth i bobl gael mwy o brofiad,
rhoi gwaith a phenderfyniadau
anoddach iddynt eu gwneud.

cael seremoni wobrwyo ar gyfer
pobl sydd yn ymgysylltu.
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Gwahanol ffyrdd o dalu i
bobl am waith ymgysylltu
Credydau amser
Rydych yn cael 1 tocyn am bob awr
rydych yn ei gweithio.

Rydych yn defnyddio’r tpcynnau i
brynu pethau fel diwrnod allan neu
weithgaredd.
www.wearetempo.org/get-startedtime-credits

Bancio amser
Mae hyn yn debyg i gredyd amser.
Rydych yn gweithio am awr a gallwch
ddefnyddio gwasanaeth neu wneud
gweithgaredd am awr
Fy ardal

Mae’r gwasanaethau a'r
gweithgareddau fel rheol yn eich
ardal leol.
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Gall credydau amser a bancio amser
gostio llawer o arian i sefydliad ei roi
ar waith.

Gweithgareddau arbennig
Gallai’r rhain gynnwys:

•

aros mewn gwesty neu sesiwn
sbwylio

•

pryd bwyd allan fel cinio Nadolig
neu bryd bwyd cyn cyfarfod

•

trefnu cinio da ar gyfer
digwyddiadau diwrnod cyfan

•

Dyddiau meithrin tîm
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•

rhoi arian i grŵp er mwyn iddyn
nhw allu gwneud rhywbeth gyda’i
gilydd

Tocynnau rhodd neu dalu symiau
bach o arian
Gwneir hyn fel rheol ar gyfer grwpiau
unwaith ac am byth. Telir rhwng £10 a
£20 i bobl fel rheol.

Talu pobl i ddysgu sgiliau
ychwanegol
Gallai hyn gynnwys talu am
hyfforddiant neu fynd i gynhadledd.
Gallai’r sgiliau newydd helpu pobl i
gael swydd newydd gyda chyflog.
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Talu arian i bobl
Dyma’r peth gorau i’w wneud cyn
belled â bod y person yn hapus gyda
hyn.

Mae llawer o sefydliadau yn talu i bobl
am eu hymgysylltiad.

Ond mae’r swm a gânt yn eithaf bach
o gymharu â’r hyn a delir i staff.

Dylai sefydliadau dalu swm teg i bobl
am yr amser maent yn ei dreulio ar
waith ymgysylltu.
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Penderfynu ar faint i
wobrwyo neu dalu pobl
Ar gyfer y rhan fwyaf o waith
ymgysylltu, dylai pawb gael:

•

talu costau teithio

•

te, coffi a dŵr mewn cyfarfodydd

•
•

a bwyd os yw’r gwaith ymgysylltu
yn cynnwys amser bwyta

rhyw fath o dâl am y gwaith

Diolch
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Po fwyaf y mae person yn ei wneud,
po fwyaf y dylai gael ei dalu am y
gwaith.

Dylai sefydliadau gytuno faint i’w dalu
am lefelau ymgysylltu gwahanol.
Byddai hyn yn ei gwneud yn deg
ledled Cymru.

Mae angen hefyd i grwpiau cydgynhyrchu benderfynu pwy sy’n mynd
i dalu pobl am waith ymgysylltu.
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