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Llythyr gan Bennaeth Cenhedloedd Datganoledig 

blf.org.uk  

 
Annwyl Ddarpar Gydweithiwr, 
 

Ni yw’r unig elusen ym Mhrydain sy’n gofalu am ysgyfaint y genedl. Ein 
nod yw gofalu bod pawb, un diwrnod, yn anadlu aer glân efo ysgyfaint 
iach. Allwch chi ein helpu ni?  
 
Rydym yn chwilio am ddau unigolyn brwdfrydig sydd â phrofiad o 

ymarfer corff neu adsefydlu i helpu pobl sydd â chyflwr ar eu 
hysgyfaint. Byddent yn chwarae rhan allweddol yn ein tîm bach, ac yn 
cydlynu ein prosiect newydd cyffrous yn Ne Cymru.  
 
Gyda nawdd Cronfa Loteri Fawr Cymru, byddwn yn ymestyn rhaglen 
ymarfer corff a hunan reoli newydd i bobl sydd â ffurf gymedrol ar 
glefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint (COPD). Hyn, gyda’r gobaith o wella 
eu bywyd, yn gynharach yn natblygiad eu cyflwr 
 
Rydym yn chwilio am rywun sydd â phrofiad o drefnu a darparu ymarfer 
corff ac adsefydlu yn y gymuned. Bydd y swydd hon yn ardal Bwrdd 

Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg, a byddwn yn recriwtio Cydlynydd Rhaglen arall ar gyfer 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf. Dyma gyfle gwych i rywun sy’n frwd am newid ffordd o fyw ac 
ymddygiad pobl, i wneud gwir wahaniaeth i bobl sy’n byw gyda COPD yn Ne Cymru. 
 
Credwn yn gryf bod buddsoddi yn ein pobl yn cael effaith gadarnhaol ar y gwasanaethau a 
ddarparwn. Yn wir, roedd gweithwyr yn siarad yn bositif am weithio yma. Cred 80% o’n staff ein bod 
yn rhagori o ran ‘rhoi rhywbeth yn ôl’, a dywed 78% bod ein gwaith yn cael ei lywio gan anghenion y 
rheiny rydyn ni’n eu cefnogi, yn hytrach na phryderon cyllidebol.  
 
Gobeithio y bydd y pecyn yn eich cyffroi ac yn rhoi ysfa i chi wybod mwy. Pwy a ŵyr, efallai y 
byddaf yn eich croesawu chi i’r BLF un diwrnod?  
 
Yn gywir  
 
 
 
Joseph Carter 
Pennaeth Cenhedloedd Datganoledig 
British Lung Foundation 



Cyflwyniad i’r BLF 

blf.org.uk  

Mae clefyd yr ysgyfaint yn effeithio ar fwy na 12 miliwn o bobl ar draws y DU.  

Rydym yn arwain y frwydr yn erbyn clefyd yr ysgyfaint i ofalu nad oes raid i neb fod ar ei ben ei 
hun. Rydym yn ceisio hybu gwell dealltwriaeth o glefyd yr ysgyfaint ac yn ymgyrchu dros newid yn 
iechyd ysgyfaint y genedl. Ar ben hynny, rydym yn ariannu gwaith ymchwil hanfodol i ffyrdd newydd 
o drin a gwella, er mwyn helpu i achub bywydau.  

Cyd-destun ein gwaith 

Mae clefyd yr ysgyfaint yn effeithio ar un ym mhob pump o bobl yn y DU. Y ni yw’r unig elusen yn y 
DU i bobl y mae cyflyrau anadlu a’r ysgyfaint yn effeithio arnynt – o ffurf gymedrol ar asthma i 
ganser yr ysgyfaint. Rydym ni (y BLF) yma i bob un ohonynt. Rydym yn arwain y frwydr yn erbyn 
clefyd yr ysgyfaint drwy roi cymorth, ariannu gwaith ymchwil hanfodol, ac ymgyrchu dros ffyrdd 

gwell o atal, trin a gofalu.   

Ein Gweledigaeth 

Ein gweledigaeth ni yw i bawb anadlu aer glân gydag ysgyfaint iach.  

Ein Cenhadaeth 

Rydym yn cynnig gobaith, cymorth a llais.   

Er mwyn cyflawni ein gweledigaeth, mae gennym set o nodau y byddwn ni’n ceisio eu cyflawni drwy 

weithio gyda’n gilydd. 

 Gwella bywydau drwy atal, trin a gwella clefyd yr ysgyfaint yn llwyr drwy ariannu gwaith 
ymchwil  

 Ymgyrchu dros aer glân ac ysgyfaint iach   

 Grymuso pobl y mae clefyd yr ysgyfaint yn effeithio arnynt gyda’r cymorth, yr wybodaeth 
a’r gwasanaethau gorau. 

Gwerthoedd  

Ein gwerthoedd cytûn sy’n sail i bopeth a wnawn:   

 Empathi – Rydym yn gwrando gydag empathi ac yn trin pobl gyda pharch. Anghenion pobl 
sy’n llywio ein gwaith.  

 Grymuso – Rydym ni’n grymuso pobl gyda’r sgiliau, yr wybodaeth a’r hyder i gymryd 
rheolaeth ar eu bywyd. 

 Rhagoriaeth – Rydym yn ysbrydoli ac yn arwain ar weithredu. Rydym wastad yn gweithio’n 
galed i wella’r hyn a wnawn ac ymateb yn bositif i heriau sy’n codi.   



Gweithio i ni 

 

Mae gan y BLF ryw 87 o staff, ac mae tua 50 ohonynt yn gweithio yn ein Prif Swyddfa yn Ffordd 

Goswell, Llundain. 

Mae’r timau yn y swyddfa hon yn gyfrifol am godi arian, cyfathrebu a marchnata a gwasanaethau 

corfforaethol. Mae rhai o’n staff prosiectau a gwasanaethau hefyd yn gweithio oddi yno.  

Yn Lerpwl, mae BLF Direct sy’n darparu gwasanaethau cymorth dros y ffôn ac e-bost, ac yn gofalu 
am ein rhwydwaith cymorth i gleifion Breathe Easy. Mae 15 o staff yn gweithio yn y swyddfa hon.  

Mae gennym hefyd swyddfeydd bach yn Glasgow a Chaerdydd ble mae timau bach (tri ym mhob 

swyddfa) yn cael dylanwad lleol yn yr Alban a Chymru.  

Mae aelodau eraill o staff yn gweithio o gartref er mwyn iddynt allu darparu prosiectau lleol neu 

ddylanwadu ar wasanaethau GIG lleol. 

 



Ein Tîm Gweithredol  
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Manyleb Person 

  

Dyma gyfle cyffrous i Gydlynydd Rhaglen ymuno â’n tîm ar sail ran amser (14 awr yr wythnos), am 
gyfnod penodol am ddwy flynedd.  

 
Gan adrodd i’r Uwch Gydlynydd Rhaglen, bydd deilydd y rôl yn gyfrifol am ddarparu ein rhaglen 
Helpu chi i Helpu’ch Hun newydd, ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg.   
 

Rydym yn chwilio am rywun sydd yn frwd am hunanreoli a newid ffordd o fyw, ac sydd â phrofiad i 
ddarparu’r rhaglen newydd hon hefyd. Mae posibilrwydd i’r prosiect hwn allu gwneud gwir 
wahaniaeth i bobl sy’n byw gyda chyflwr ar eu hysgyfaint yn Ne Cymru. Felly, rydym yn chwilio am 

ymgeiswyr sydd â sgiliau rheoli a rheoli rhaglen rhagorol.  
 

Dynodiad swydd a safle o fewn strwythur adrannol   

 

Pennaeth Cenhedloedd 
Datganoledig

Gweithwyr 
cyfathrebiadau yng 

Nghymru

Gweithwyr 
cyfathrebiadau yn yr 

Alban

Uwch Gydlynydd 
Rhaglen

Gweinyddydd Rhaglen

Cydlynydd Rhaglen

(Cwm Taf)

Cydlynydd Rhaglen 
(ABM)



Manyleb Person 

  

Teitl y swydd:   Cydlynydd Rhaglen (BIP Abertawe Bro Morgannwg) 
Yn adrodd i:   Uwch Gydlynydd Rhaglen  
Lleoliad:   Gweithio o gartref 
Nifer oriau:   Rhan amser, 14 awr yr wythnos 
Cyfnod cyflogaeth:  Contract cyfnod penodol, dwy flynedd  
Canllaw cyflog:   £8,555.56 y flwyddyn (£22,000 CALl) 

 

Amcanion cyffredinol y swydd 

Bydd deilydd y swydd yn:  
 Darparu’r rhaglen Helpu chi i Helpu’ch Hun ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Nedd Port Talbot ac 

Abertawe  

 Cefnogi pobl sydd â COPD i ddysgu mwy am eu cyflwr a gwella’u gweithgarwch corfforol 
dros saith wythnos 

 Gweithio gyda’r Uwch Gydlynydd Rhaglen a’r gwerthuswyr i sicrhau bod rhaglenni lleol yn 
cael eu gwerthuso’n effeithiol cyn cychwyn, yn ystod y broses, ac ar ddiwedd y prosiect.  

 

Cyfrifoldebau Allweddol 

 Darparu 10 rhaglen y flwyddyn ar draws Pen-y-bont ar Ogwr, Nedd Port Talbot ac Abertawe 

 Recriwtio a goruchwylio rhwydwaith o weithwyr gofal iechyd proffesiynol a thiwtoriaid lleyg 
sy’n gwirfoddoli  

 Gweithio gyda’r maes gofal sylfaenol i recriwtio pobl ar y rhaglenni  

 Rheoli’r berthynas gyda’r cydlynwyr NERS lleol a’r timau adsefydlu i gleifion yr ysgyfaint 

 Asesu ffitrwydd pobl sy’n cael eu recriwtio ar y rhaglenni, a datblygu rhaglenni 
gweithgarwch personol ar sail eu hanghenion  

 Darparu ystod o gyfleoedd am weithgarwch corfforol o safon uchel sy’n ddatblygol, ac yn 

adlewyrchu anghenion pobl sydd â ffurf gymedrol ar COPD 

 Gweithredu protocolau data a rheoli  

 Helpu i werthuso’r rhaglen drwy gasglu data manwl gywir  

 Datblygu perthynas gadarnhaol efo rhanddeiliaid lleol er mwyn cael dylanwad arnynt, a’u 
perswadio pan fyddwch yn cyfleu manteision y rhaglen   

 Cyflawni tasgau eraill, ar gais yr Uwch Gydlynydd Rhaglen.  
 

Addysg a Hyfforddiant 

 Gradd mewn Iechyd a Ffitrwydd, neu gyfystyr, neu brofiad perthnasol  

 Cymhwyster Lefel 4 mewn cyflwr cronig neu gyfystyr  

 Aelod o weithwyr proffesiynol y Gofrestr Ymarfer Corff, naill ai L3 neu L4 

 Tystiolaeth o Ddatblygiad Proffesiynol Parhaus, ac ymrwymiad i hynny 

 Cymhwyster Cymorth Cyntaf a CPR. 
 
Dymunol 

 Cymhwyster Lefel 4 mewn cyflwr anadlu cronig neu gyfystyr  
 

Sgiliau a Phrofiad 

 O leiaf tair blynedd o brofiad mewn maes Iechyd a Ffitrwydd, gan gynnwys cychwyn a 
darparu gwasanaethau Iechyd a Ffitrwydd i’r cyhoedd 

 Profiad o NERS neu Raglen Adsefydlu i Gleifion yr Ysgyfaint  

 Profiad o reoli pobl 

 Profiad o reoli cyllidebau  



Manyleb Person 
 

  
 

 Profiad o gefnogi gwirfoddolwyr 

 Profiad o weithio gyda lleoliadau gofal iechyd a sylfaenol 

 Profiad o ddarparu prosiectau a rhaglenni 

 Sgiliau rhyngbersonol cryf, empathi a dealltwriaeth o anghenion gwahanol randdeiliaid 

 Rhywfaint o brofiad o’r sector gwirfoddol  

 

Rhinweddau Personol 

 Hunanhyder a phendantrwydd i ddylanwadu ar eraill, eu perswadio a’u cymell, yn unol â 
nodau’r rhaglen  

 Brwdfrydedd am y rhaglen, eisiau cyflawni pethau o fewn ffiniau cytûn er mwyn gofalu bod 
tasgau yn cael eu cwblhau 

 Rhagweithiol a hyblyg o ran cyflawni targedau a deilliannau a rheoli amryw o dasgau ar yr 
un pryd  

 Sgiliau rhyngbersonol cryf, megis y gallu i:  
o Feithrin ffydd mewn pobl a bod yn barod i lyfnu perthnasoedd, cynghori a helpu 

eraill 
o Bod yn hyblyg ac yn gymwynasgar, dadlau, cytuno, a derbyn amcanion y mae eraill 

yn eu gosod, ble mae angen 
o Gweithio’n agos gyda chydweithwyr BLF ac amrywiol randdeiliaid allweddol  

 Sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig i greu adroddiadau cryno, briffiau prosiect (mewnol ac 
allanol) a chynigion 

 Dangos ymrwymiad i’r BLF a’i werthoedd 
 

Gofynion eraill 

 Rhywfaint o deithio i lefydd eraill yn y DU (gan gynnwys swyddfeydd eraill y BLF) ar gais yr 
elusen  

 Hyblygrwydd a pharodrwydd i weithio un noson yr wythnos, fel bod modd cynnal rhaglenni 
gyda’r nos. Gall yr ymgeisydd llwyddiannus drafod sut mae’r 14 awr i’w gwasgaru ar draws 
yr wythnos.   

 Ymwybyddiaeth bod y BLF yn ariannu gwaith ymchwil meddygol, allai olygu ymchwil gydag 
anifeiliaid ar brydiau, a bod yn gyfforddus gyda hynny 

 Peidio ag ysmygu, oherwydd natur gwaith y BLF.  
 

Enghreifftiol yw’r Swydd Ddisgrifiad hon, ac nid yw’n gyflawn.  Efallai y bydd gofyn i ddeilydd y 
swydd gyflawni dyletswyddau ychwanegol a gwahanol, ar gais rhesymol y British Lung Foundation. 
Bydd llinell adrodd a chwmpas yn amrywio o dro i dro, fel y bydd anghenion y British Lung 

Foundation yn newid.



Manteision 

  

Dyma grynodeb o’n Datganiad o Brif Delerau ac Amodau Cyflogaeth.  

Oriau gwaith 

 Oriau gwaith arferol yw 36 awr yr wythnos ond mae’r rôl hon yn 0.4 CALl (14 awr yr 

wythnos). 

Gwyliau blynyddol 

Hael 

 30 diwrnod a gwyliau banc (pro-rata i weithwyr rhan amser) 

 Hawl i wyliau blynyddol ychwanegol ar ôl hyn a hyn o flynyddoedd o wasanaeth  

 Hawl pro-rata i staff rhan amser  

 Dewis i ‘brynu’ a ‘gwerthu’ gwyliau – hyd at bum diwrnod.  

Pensiwn 

 Cyfraniad 5% gan y cyflogwr 

Manteision eraill* 

 Cynllun arian gofal iechyd  

 Benthyciad am gyfrifiadur/gliniadur  

 Cynllun Beicio 

 Benthyciad am Docyn Tymor   

 Talebau gofal plant 

 Cynllun yswiriant bywyd 

*Mae rhai manteision yn dibynnu ar gwblhau cyfnod prawf yn llwyddiannus  



 

Gobeithio bod y pecyn hwn wedi bod yn ddefnyddiol ac yn llawn gwybodaeth i chi.   

Er mwyn gwneud cais am y swydd:  

 Lawr lwythwch a chwblhau ffurflen gais fer (Word, 86KB)  

 Anfonwch eich ffurflen gais a CV diweddar i recruitment@blf.org.uk 

Tynnir rhestr fer o ymgeiswyr am gyfweliad drwy gymharu’r manylion yn eu llythyr cais/datganiad 
cefnogol yn erbyn y swydd ddisgrifiad a’r fanyleb person. Felly, gofynnwn ni i chi roi tystiolaeth glir 
i ddangos sut mae eich profiad, eich sgiliau a’ch gwybodaeth yn cyfateb i’r gofynion hynny, gan 

ddweud hefyd pam bod y swydd yn apelio atoch.  

Llinell amser y broses recriwtio:   

Rydym wedi nodi isod holl ddyddiadau pwysig yr ymgyrch recriwtio hon:  

 Dyddiad cau ceisiadau 9yb ar 11 Mai 2018  

 Cyfweliadau 25 Mai 2018  

 Byddai angen i’r ymgeiswyr llwyddiannus fod ar gael ar 16 – 17 Gorffennaf am 

hyfforddiant.  

Yn anffodus, ni allwn ystyried unrhyw geisiadau sy’n cyrraedd ar ôl y dyddiad cau.  

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, neu’r broses recriwtio, mae croeso i chi gysylltu â 

recruitment@blf.org.uk. 

 

http://dev.blf.org.uk/sites/default/files/BLF-personal-statement-form-2014.doc
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