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Ymunwch â BASW
www.basw.co.uk/membership

Mae BASW yn cynnig gwasanaethau sy’n diogelu, cefnogi ac
yn datblygu eich gyrfa mewn gwaith cymdeithasol ac yn eich

cefnogi i ffurfio’r proffesiwn a chyd-destun ni.

Byddwch yn cael eich adnabod3

Byddwch mewn cysylltiad7

Byddwch yn ddiogel1

Byddwch yn cael eich cynrychioli2

Byddwch yn hyddysg6

Byddwch yn symud ymlaen4

Byddwch yn cael cefnogaeth10

Byddwch yn foesegol5
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Byddwch yn arbed arian11

* Telerau ac Amodau yn gymwys – am fanylion llawn ewch i www.basw.co.uk

Byddwch yn annibynnol8
ByddwchYswiriant indemniad proffesiynol o £5 miliwn. Dalier

sylw os gwelwch yn dda: bydd aelodau sy’n fyfyrwyr
yn cael yswiriant am leoliadau proffesiynol yn unig.*

Cewch gyngor am y cymorth proffesiynol a rheolaethol sydd ar
gael gan Gyngor a Chynrychiolaeth BASW, tîm o weithwyr
cymdeithasol cymwys. Dewiswch ymuno ag Undeb y
Gweithwyr Cymdeithasol am £1.66 pob mis ac fe gewch
bob cymorth, y gellir ei addasu, ar
gyflogaeth ac am wasanaethau diogelu.*

Dangoswch eich ymrwymiad i ymarferiad
proffesiynol a defnyddiwch MBASW ar ôl eich enw.

Mae Cod Moesegol BASW, ynghyd a chyfres eang
o gyfarwyddiadau a pholisïau, yn cynnal y safonau
ag ymarferiadau proffesiynol uchaf.

Cylchgrawn ‘Professional Social Work’ (PSW) - yr
unig gylchgrawn argraffedig ar waith cymdeithasol
yn y DU - sy’n cael ei ddosbarthu yn rhad ac am ddim at eich
drws deg gwaith y flwyddyn. Mynediad at adnoddau dethol
ar-lein am ddim i aelodau yn unig.

Cewch gyfle i gyfarfod a chydweithwyr o’r un
anian a chi trwy ganghennau, digwyddiadau a
diddordebau arbennig a grwpiau eraill, i rannu
eich syniadau, trafod ymarferiadau, polisïau a
datblygwch ein proffesiwn gyda’ch gilydd.
Ymunwch a’n cymuned o weithwyr cymdeithasol
ar-lein – trwy Twitter, Facebook a Linkedin.

Aelodaeth i bwrpas i weithwyr cymdeithasol
proffesiynol hunan cyflogedig. Mae BASW
‘Independent Plus’ yn cynnwys Yswiriant
Atebolrwydd Cyhoeddus.* Byddwch yn cael eich cofrestru fel
arbenigwr yn ein cyfeirlyfr i gael busnes fel aelod annibynnol.

Byddwch yn cael eich clywed

Crëwch eich rhaglen llesiant personol eich hun
gyda’r adnoddau sydd ar gael trwy’r porth ar-lein.
Gwnewch gais am grantiau ariannol i’ch cefnogi ar
gyfer addysg, caledi neu waith rhyngwladol.

Arbedwch hyd at 75% ar gylchgronau a llyfrau
gwaith cymdeithasol yn ogystal â chael disgownt
mewn siopau adwerthwyr mawr. Yn ychwanegol
cewch ddisgowntiau hael a CPD a digwyddiadau am ddim.
Disgownt o 50% ar aelodaeth myfyriwr am y flwyddyn gyntaf ar
ôl cymhwyso.*

Mae llais pwerus 21,000 o aelodau yn atgyfnerthu ac
yn dylanwadu ar waith cymdeithasol ac yn galw am
weithrediad brys ar faterion sy’n wirioneddol o bwys. Byddwch
yn weithredol mewn ymgyrchoedd. Ymunwch ag un o’n
pwyllgorau, grwpiau a rhwydweithiau i aelodau i greu polisïau.

Datblygwch eich gyrfa. Dysgwch am yr ymarferiadau
diweddaraf yng ngwaith cymdeithasol a ddatblygwyd
gan, ac ar gyfer, gweithwyr cymdeithasol.  Cofnodwch eich
CPD allan o gyfres o gyrsiau hyfforddiant, adnoddau ar-lein a
digwyddiadau rhad ac am ddim neu cawsant eu disgowntio.



�   Cynnal a hyrwyddo urddas a
llesiant dynol

�   Parchu’r hawl i hunanddewis
�  Hyrwyddo’r hawl i gyfranogi
�  Ymdrin â phawb yn gyfan
�  Dynodi a datblygu cryfderau

Hawliau Dynol:

� Herio arwahanrwydd 
� Adnabod amrywiaeth
� Dosbarthu adnoddau 
� Herio polisïau a gweithdrefnau

annheg
� Gweithio mewn undod

Cyfiawnder Cymdeithasol:

� Cynnal gwerthoedd ac enw
da’r proffesiwn

� Bod yn ddibynadwy
� Cadw ffiniau proffesiynol
� Gwneud dyfarniadau

proffesiynol ystyrlon
� Bod yn atebol ym

mhroffesiynol

Gonestrwydd Proffesiynol:

Gweler Cod Moeseg BASW yn llawn
ar: www.basw.co.uk/codeofethics

Cod Moeseg BASW ar gyfer Gwaith Cymdeithasol

1 Datblygu perthynas proffesiynol 
2 Asesu a rheoli risg 
3 Gweithredu gyda chaniatâd gwybodus

defnyddwyr y gwasanaethau, oni bai bod y
gyfraith yn mynnu diogelu’r unigolyn hwn neu
un  arall rhag y risg o niwed difrifol

4 Rhoi gwybodaeth 
5 Rhannu gwybodaeth yn briodol
6 Defnyddio awdurdod yn unol ag egwyddorion

hawliau  dynol
7 Galluogi pobl 
8 Herio’r camddefnydd o hawliau dynol 
9 Bod yn barod i chwythu’r chwiban  
10 Cadw cyfrinachedd 
11 Cadw cofnodion clir a chywir 
12 Ymdrechu i gael gwrthrychedd a hunan

ymwybyddiaeth mewn ymarferiadau proffesiynol
13 Defnyddio goruchwyliaeth broffesiynol a

chefnogaeth cymheiriaid i adlewyrchu ar, ac i
wella ymarferiadau

14 Cymryd y cyfrifoldeb am eu hymarferiadau eu
hunain a’u datblygiad proffesiynol parhaus

15 Cyfrannu tuag at wellhad parhaus mewn
ymarferiadau proffesiynol

16 Cymryd y cyfrifoldeb am ddatblygiad proffesiynol
eraill

17 Hwyluso a chyfrannu tuag at werthuso ag
ymchwil

Gweithgaredd Moesegol:Egwyddorion Allweddol


