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Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 

Rhaglen Datblygu’r Gweithlu Gofal Cymdeithasol Cymru
	
Adroddiad Cynnydd Lleol Diwedd Blwyddyn 2018/19
	

Blaenoriaethau Cenedlaethol Gofal Cymdeithasol Cymru ar gyfer datblygu'r gweithlu yw:-

 Gofal yn y Cartref. 
 Rheoli Gofal Cymdeithasol. 
 Cynlluniau Gofal a Chefnogaeth sy’n Canolbwyntio ar Ganlyniadau. 
 Dyfarniadau Cymhwyso ac Ôl-gymhwyso mewn Gwaith Cymdeithasol. 
 Cefnogi gweithwyr gofal cymdeithasol rheng flaen i ddatblygu eu sgiliau mewn perthynas â 
gofal cymdeithasol. 

 Galluogi’r gweithlu i ateb gofynion rheoliadol ar gyfer cymwysterau a/neu gofrestru. 

Crynodeb o’r Cynnydd hyd yma 

Cyrsiau Gofal yn y Gymuned a Gofal Plant 

Rydym yn cefnogi’r Bartneriaeth Leol drwy gynnig rhaglen dreigl o hyfforddiant ac adnoddau i 
gefnogi datblygiad sgiliau a Diplomâu FfCCh mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol. 

Mae cyrsiau megis Gofal Dementia Sy’n Canolbwyntio ar yr Unigolyn, Ymwybyddiaeth Awtistiaeth, 
Deall Ymddygiadau Heriol, Ymwybyddiaeth Epilepsi, Meddyginiaeth, Ymwybyddiaeth Strôc a 
Chlefyd Parkinson, Teleofal, Cynllun Atal Codymau, Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl, Cadw 
Cofnodion, Diogelu, Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol ac Ymarfer yn Canolbwyntio ar Ganlyniadau 
wedi’u darparu ar draws y sector. 

Mae galw uchel yn parhau am gyrsiau Iechyd a Diogelwch megis Cymorth Cyntaf Brys yn y 
Gweithle, Pasbort Codi a Symud yn Gorfforol a Diogelwch Bwyd. 

Cyfanswm yr unigolion a oedd yn bresennol ar gyfer cyrsiau Gofal Cymdeithasol i Oedolion oedd 
4556, gydag ychydig dros 50% o’r unigolion hynny o’r sector gwirfoddol ac annibynnol. 

O fewn Gwasanaethau Plant, roedd presenoldeb oddeutu 2141. Roedd cyrsiau yn cynnwys Gwaith 
Taith Bywyd, Asesu a Dadansoddi’r Perygl o Niwed Sylweddol, Cynhadledd Achos a Grwpiau 
Craidd, Deddf Galluedd Meddyliol, Diogelwch Personol, Makaton, Goruchwyliaeth, Plant wedi eu 
Masnachu, Gweithio gyda Thadau, Pobl Ifanc ac LGBTQ, Profiadau Niweidiol yn Ystod Plentyndod, 
Deall Dibyniaeth, Cyfranogiad Pobl Ifanc, Datblygu Teuluoedd Cryfach ac amrywiaeth o gyrsiau 
diogelu. 

Cefnogi gweithwyr gofal cymdeithasol rheng flaen i ddatblygu eu sgiliau 

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a Chyngor Sir y Fflint wedi datblygu gweithdy un dydd i 
gefnogi cyfranogwyr sydd am ddod yn gyfarwydd â chynnwys a gofynion y Fframwaith Ymsefydlu 
newydd ar gyfer Cymru gyfan. Yn dilyn y newidiadau diweddar i broses gofrestru gofal 
cymdeithasol Cymru, rydym wedi rhoi cyfle i reolwyr rannu eu profiadau a datblygu cynllun ar gyfer 
sefydlu rhaglen gynefino drylwyr o fewn y sefydliad. 

Mae’r Rhaglen Addysg Chwe Cham i Ofal Lliniarol a Diwedd Oes a ddarperir mewn perthynas 
â Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn parhau i fynd o nerth i nerth. Mae’r broses 
werthuso’n parhau i ddangos canlyniadau cadarnhaol i’r unigolion hynny sy’n derbyn gofal lliniarol 
a diwedd oes, ac mae eu dymuniadau a'u dewisiadau yn cael eu gosod yn gadarn ar frig y 
gefnogaeth a roddir iddynt. Mae’r bedwaredd garfan o ddysgwyr ( a fydd yn cynnwys staff o’r holl 
gartrefi nyrsio yn Wrecsam) ar fin dechrau. Er mwyn cynorthwyo â chynnal datblygiad arferion a 
sefydlu’r egwyddorion, rydym wedi sefydlu fforymau cyfathrebu er mwyn i’r gweithwyr sydd eisoes 
wedi cwblhau’r rhaglen allu parhau i gwrdd a rhannu arferion da. 
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Mae’r prosiect Arfer Orau mewn Gofal Dementia gyda chartrefi gofal yn Wrecsam wedi bod yn 
llwyddiannus iawn gyda nifer o gartrefi yn parhau â’r rhaglen yn 2019/20. Rydym yn parhau i gynnig 
rhaglen dreigl o ofal dementia sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn. 

Ar y cyd â’n tîm comisiynu, llwyddom i sicrhau cyllid i fuddsoddi mewn adnoddau hyfforddiant i 
gefnogi gweithwyr gofal cymdeithasol wrth ddatblygu sgiliau cyfathrebu, empathi a dealltwriaeth o 
fyw gyda dementia. Sicrhaom hefyd fod y Bws Dementia ar gael i’r sector a gofalwyr ac roedd 
cyfanswm o 768 o unigolion yn bresennol. 

Wrth i ni barhau i weithio gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, mae’r sector yn elwa o 
fynediad at gyfleoedd hyfforddiant yn gysylltiedig ag iechyd am ddim, megis gofal stoma, 
hylendid y geg, diabetes, hyfywedd meinwe (gofal croen) a gofal ymataliaeth. Mae datblygu'r 
gweithlu yn hyrwyddo’r cyrsiau hyn i’r bartneriaeth leol. 

Caiff gofalwyr maeth eu cefnogi mewn perthynas â rheoli ymddygiad drwy Ddull Solihul - deall 
eich Plentyn. Roedd yr adborth yn gadarnhaol tu hwnt ac rydym yn cynllunio mwy o sesiynau ar 
gyfer y cyfnod nesaf. Mae gofalwyr maeth bellach â mynediad at e-ddysgu CBSW. 

Gweithio gyda'r Sector 

	 Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi chwarae rhan allweddol yn y gwaith o ddarparu 
cyfleoedd i bobl sy'n byw yn Sir Wrecsam i gyflawni cymhwyster o’r enw Cyflwyniad i Ofal 
Cymdeithasol. Mae’r rhaglen hon wedi bod yn gweithredu ar y cyd â Chymunedau am Waith 
ac mae tair carfan o bobl wedi ei chwblhau hyd yma. Mae llwyddiant y rhaglen yn ddigon o 
dystiolaeth gyda'r mwyafrif o bobl yn dod o hyd i waith mewn gofal cymdeithasol neu addysg, 
mae'r dysgwyr yn meithrin gwybodaeth a sgiliau perthnasol, ac yn datblygu eu hyder mewn 
amgylchedd diogel a chefnogol. 

Diolch i’n partneriaid o fewn Wrecsam, lleoliadau gwaith a ddarparwyd gan gartrefi gofal sector 
Annibynnol, yn ogystal â lleoliadau darparu’r Cyngor lleol am roi cyfle i ddysgwyr ennill profiad 
ymarferol gwerthfawr. 

	 Rydym yn parhau i weithio gyda'r sector i hyrwyddo Cynrychiolwyr Dysgu a Datblygu o fewn 
Gofal Cymdeithasol drwy gefnogi gweithwyr i ddatblygu eu sgiliau a gwybodaeth, hyfforddi a 
mentora a mabwysiadu dull hyfforddi’r hyfforddwr gan ddefnyddio ein hadnoddau hyfforddiant 
a'r rhai sydd ar gael o Hwb Gwybodaeth Gofal Cymdeithasol Cymru. Gobeithiwn y bydd hyn yn 
helpu’r Sector drwy gynnig y capasiti i ddatblygu eu gweithlu a dod yn sefydliad sy’n dysgu. 

	 Roedd presenoldeb da iawn ar gyfer y Digwyddiad Gyrfaoedd mewn Gofal yn Nhŷ Pawb ym 
mis Ionawr, gyda 26 o sefydliadau yn bresennol. Bu i’r myfyrwyr a’u tiwtoriaid o Goleg Cambria 
elwa o’r cyflwyniadau gan rheolwyr cofrestredig o gartrefi gofal, y gwasanaeth byw â chymorth a 
gofal yn y cartref. Roedd Cyfranogwyr hefyd â mynediad at sesiwn Cyfeillion Dementia a 
gynhaliwyd yn ystod y digwyddiad hwn. 

Hyfforddiant Gwaith Cymdeithasol 

Dyfarniadau Cymhwyso ac Ôl Gymhwyso Gwaith Cymdeithasol 

Rydym yn parhau i gefnogi cynllun “datblygu ein gweithlu ein hunain” yn canolbwyntio ar ganfod 
Gweithwyr Cymdeithasol posibl y dyfodol o’r gweithlu presennol. Llynedd, llwyddom i gefnogi 
gweithiwr, a oedd gynt yn ariannu ei hun, yn ystod ei flwyddyn olaf a bellach mae ganddo gontract 
fel Gweithiwr Cymdeithasol Gwasanaethau Plant Rheng Flaen am gyfnod o ddwy flynedd. Mae dau 
weithiwr arall wedi cael eu noddi ac mae ganddynt gontract gyda Gwasanaethau Oedolion wedi 
iddynt gymhwyso ym mis Rhagfyr 2020. 

Nid yw’r brwdfrydedd dechreuol am y cymhwyster Ymarferydd Gwasanaethau Cymdeithasol wedi 
parhau, felly rydym yn dal i fonitro ei gynnydd; rydym yn ymchwilio i lwybr gwaith arall gyda Gofal 
Cymdeithasol Cymru a allai ehangu cyfranogiad. 
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Rydym yn parhau i ymrwymo i’r myfyrwyr “a gynhelir” o Brifysgol Glyndwr, gan ddarparu dros 
bedwar deg o leoliadau gwaith ar draws y sector a phump o fyfyrwyr o’r grŵp a gymhwysodd ym 
mis Hydref 2018 yn cael swyddi parhaol. 

Mae cyfnerthu Ymarfer Gwaith Cymdeithasol yn parhau fel partneriaeth rhwng deuddeg Awdurdod 
Lleol a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Mae ymgysylltiad â’r rhaglen yn gadarn, gan fod yn 
ofyniad ar gyfer cofrestru parhaus gyda Gofal Cymdeithasol Cymru a datblygu gyrfa o fewn y 
Cyngor. Mae ffigyrau cyflawniad yn ymddangos yn isel fel y’i cofnodwyd, ond maent yn gysylltiedig 
ag amser byrddau arholi. 

Mae Dyfarniadau eraill o fewn y fframwaith Addysg a Dysgu Proffesiynol Parhaus (Ymarferwyr 
Profiadol ac Ymarferwyr Uwch mewn Gwaith Cymdeithasol) wedi bod yn llai poblogaidd ac mae’r 
gyfradd gadael wedi bod yn sylweddol yn genedlaethol. Mae’r rhaglen a ariennir yn dod i ben, gyda 
chofrestriadau terfynol ym mis Hydref 2018, ac yn dilyn ymgynghoriad eang, rydym yn aros am 
gyngor pellach gan Ofal Cymdeithasol Cymru ar ddarpariaeth yn y dyfodol. Buom i ni ddathlu pum 
cyflawniad o’r Dyfarniadau hyn yn 2018, gydag un cofrestriad newydd ac un i’w gwblhau’n 
ddiweddarach eleni. 

Y tu allan i fframwaith Addysg a Dysgu Proffesiynol Parhaus, mae Asesu Ymarfer yn parhau i fod 
yn ddewis poblogaidd gyda gweithwyr cymdeithasol yn awyddus i ddatblygu sgiliau goruchwylio a 
rheoli lleoliadau profiad gwaith myfyrwyr. Mae niferoedd cofrestru bod amser yn uchel ac mae diffyg 
cyflawniad yn gyson yn ymwneud â materion sy’n gysylltiedig â’r myfyriwr yn hytrach nag anallu i 
gwblhau’r cwrs. Bydd aelodau’r grŵp hwn, wedi iddynt gymhwyso, yn cefnogi asesu ymarfer mewn 
ystod o gyd-destunau, megis Cyfnerthu, Ymarferwyr Iechyd Meddwl Cymeradwy ac Aseswyr 
Ymarfer eraill. 

Caiff dyfarniadau Ymarferwyr Iechyd Meddwl Proffesiynol Cymeradwy a Chyn- Ymarferwyr Iechyd 
Meddwl Proffesiynol Cymeradwy eu darparu mewn partneriaeth â Phrifysgol Caer. Llwyddodd un 
unigolyn i gwblhau’r rhaglen Ymarferwyr Iechyd Meddwl Proffesiynol Cymeradwy yn 2018, ac mae 
bellach yn gweithio'n llawn amser yn y swydd arbenigol hon, gyda phedwar cofrestriad arall i’w 
cwblhau yn gynnar flwyddyn nesaf a dau wedi ymgysylltu â’r rhaglen Cyn- Ymarferwyr Iechyd 
Meddwl Proffesiynol Cymeradwy a byddant yn meddu ar y cymhwyster ym mis Ionawr 2020. Er bod 
y mwyafrif o wasanaethau Iechyd Meddwl, mae’n galonogol iawn i weld unigolion sydd â 
chefndiroedd mewn meysydd eraill, megis Pobl Hŷn a diogelu, yn cofrestru i feddu ar y cymhwyster 
hwn. 

Mae mynediad at ddyfarniadau Aseswyr Lles Gorau yn parhau i fod a gofynnir i staff ymrwymo i 
gefnogi’r tîm arbenigol gyda gwaith asesu rheolaidd. Bydd y cymhwyster diweddaraf ar gael cyn 
gynted ag y derbynnir canllawiau clir ynglŷn â’r gofynion wrth symud ymlaen. 

Hyfforddiant Rheoli Gofal Cymdeithasol 

Rydym yn parhau i gefnogi’r Rhaglen Datblygu Rheolwyr Tîm ac mae naw o reolwyr wedi’u 
cofrestru ar hyn o bryd. 

Mae Rheolwyr Tîm a Rheolwyr Cofrestredig wedi derbyn cefnogaeth drwy weithgaredd datblygu 
tîm, sydd wedi cynnwys sesiynau wedi’u hwyluso’n ymwneud â sgiliau hyfforddi, addasu i newid a 
rheoli gwrthdaro. Rydym wedi darparu gweithdai ar Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu (Cymru) a 
darpariaeth gwasanaeth yn canolbwyntio ar ganlyniadau. 

Rydym wedi cynnal cwrs rheoli dros ddau ddiwrnod, ‘Arwain y Ffordd ar Ofal Dementia’, sydd 
wedi derbyn adborth cadarnhaol gan y rhai a oedd yn bresennol. 

Cymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol Newydd 

Mae’r Tîm Asesu FfCCh wedi bod yn rhagweithiol wrth baratoi ar gyfer cyflwyniad y cymwysterau 
iechyd a gofal cymdeithasol newydd ym mis Medi 2019. Mae aseswyr wedi mynychu nifer o 
ddigwyddiadau gwybodaeth a Datblygiad Proffesiynol Parhaus yn ystod 2018/19 a hwyluswyd gan 
Ofal Cymdeithasol Cymru a City & Guilds. Mae gwaith yn mynd rhagddo ar hyn o bryd i ddiweddaru 
polisïau, gweithdrefnau ac arferion asesu mewn pryd ar gyfer lansio’r cymhwyster. Ein bwriad ni yw 
dechrau darparu’r cymwysterau newydd cyn gynted â phosibl, a chyn hyn byddwn yn cysylltu â 
rheolwyr darparu er mwyn eu paratoi ar gyfer y newidiadau i’r cymwysterau a’r gofynion ar gyfer 
cofrestru. 
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Manylion am y nifer a gofrestrwyd ar y rhaglenni cymwyso a’r nifer a lwyddodd i gyflawni’r 
rhaglenni yn 2018/19 

Enw’r Rhaglen 
Nifer ar y 
rhaglen 
1 Ebrill 
2018 

Nifer a 
gofrestr 
wyd yn 
2018/19 

Nifer a 
gwblhaodd 
y rhaglen yn 
2018/19 

Nifer a 
dynnod 
d yn ôl 

Nifer sy’n 
symud 
ymlaen i 
2019/20 

Dyfarniad Fframwaith Ymsefydlu Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol 

0 17 10 5 2 

FfCCh L2 45 29 32 6 36 
FfCCh L3 - Iechyd a Gofal Cymdeithasol 29 16 11 11 23 
FfCCh L3 - Plant a Phobl Ifanc 4 2 1 0 5 
FfCCh L5 9 5 4 4 6 
Dyfarniad TAQA – Lefel 3 2 2 1 1 2 
Dyfarniad TAQA – Lefel 4 0 0 0 0 0 
Rhaglen Ymarferydd Gwasanaethau Cymdeithasol 3 3 1 0 5 

Gradd Gwaith Cymdeithasol Lefel 4 – Wedi’i Noddi 1 0 0 0 1 

Gradd Gwaith Cymdeithasol Lefel 5 – Wedi’i Noddi 1 2 0 0 3 

Gradd Gwaith Cymdeithasol Lefel 6 – Wedi’i Noddi 2 0 0 1 1 

Gradd Gwaith Cymdeithasol Lefel 4 – Arall 0 0 

Gradd Gwaith Cymdeithasol Lefel 5 – Arall 0 1 0 0 1 

Gradd Gwaith Cymdeithasol Lefel 6 – Arall 1 1 
Gradd Meistr Gwaith Cymdeithasol – Blwyddyn 1 – 
Wedi’i Noddi 

0 0 

Gradd Meistr Gwaith Cymdeithasol – Blwyddyn 2 – 
Wedi’i Noddi 

0 0 

Gradd Meistr Gwaith Cymdeithasol – Blwyddyn 1 – Arall 0 0 

Gradd Meistr Gwaith Cymdeithasol – Blwyddyn 2 – Arall 0 0 

Rhaglen Gweithiwr Cymdeithasol Newydd Gymhwyso 7 6 13 

Cyfnerthu 25 20 3 2 40 

Ymarferwyr Profiadol mewn Gwaith Cymdeithasol 3 1 2 0 2 

Uwch Ymarferwyr mewn Gwaith Cymdeithasol 2 0 3 0 -1 

Gweithiwr Cymdeithasol Ymgynghorol 0 0 0 0 0 

Galluogi Ymarfer 6/7 (Cymwysterau Aseswyr Ymarfer) 12 11 7 1 15 

Aseswyr Lles Gorau 1 2 2 0 1 

Ymarferwyr Iechyd Meddwl Cymeradwy 2 4 1 0 5 

Camu Ymlaen i Reoli 0 0 0 0 0 

Rhaglen Datblygu Rheolwyr Tîm 5 9 1 1 12 

Rhaglen Datblygu Rheolwyr Canol 0 0 0 0 0 

Manylion Cyswllt 

Louise Davies 
Arweinydd CBSW dros Ddatblygu'r Gweithlu 
Ffôn: 01978 292982 
louise1.davies@wrexham.gov.uk 
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Ariennir y Cynllun Datblygu Gweithlu Gofal
	
Cymdeithasol Wrecsam gan Grant Rhaglen Datblygu
	
Gweithlu Gofal Cymdeithasol Cymru a Chyngor
	

Bwrdeistref Sirol Wrecsam
	


