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Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 

Rhaglen Datblygu’r Gweithlu Gofal Cymdeithasol
 
Adroddiad Monitro Lleol Canol Blwyddyn ar gyfer 2018/19
 

Crynodeb o’r Cynnydd hyd yma 

Cyrsiau Gofal yn y Gymuned a Gofal Plant 

Mae’r galw am gyrsiau sgiliau byr a chymwysterau yn parhau. Rydym yn cefnogi’r Bartneriaeth Leol 
drwy gynnig rhaglen dreigl o hyfforddiant ac adnoddau i gefnogi Diplomâu FfCCh mewn Iechyd a 
Gofal Cymdeithasol. 

Mae presenoldeb ar gyrsiau byr mewn gwasanaethau oedolion yn cyrraedd eu targed, gyda 182 o 
ddyddiau hyfforddi, a phresenoldeb o 1870 yng nghanol y flwyddyn. Mae cyrsiau megis Gofal 
Dementia sy’n Canolbwyntio ar yr Unigolyn, Ymwybyddiaeth Awtistiaeth, Deall Ymddygiadau 
Heriol, Ymwybyddiaeth Epilepsi, 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. Rydym 
wedi darparu 11 o gyrsiau Meddyginiaeth achrededig gyda dros 100 o bobl yn eu mynychu. Mae 
dros 50% o’r bobl sy'n mynychu yn y sector gwirfoddol neu'r sector annibynnol a gwerth. 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. 

O fewn Gwasanaethau Plant, rydym wedi darparu dros 50 diwrnod o hyfforddiant gyda 
phresenoldeb o dros 500. Roedd cyrsiau yn cynnwys Gwaith Taith Bywyd, Asesu a Dadansoddi’r 
Perygl o Niwed Sylweddol, Diogelwch Personol, Makaton, Plant wedi eu Masnachu, Cyfranogiad 
gyda Phobl Ifan a Chreu Teuluoedd Cryfach. Rydym wedi datblygu hyfforddiant ar oruchwylio a 
myfyrio ynghylch addysgeg ac wedi darparu hyfforddiant ar asesiad a dadansoddi risg i weithwyr 
cymdeithasol a rheolwyr tîm. Rydym hefyd wedi darparu hyfforddiant i'r sector blynyddoedd cynnar 
a gofal plant ar Gyd-Ddiogelu Sylfaenol a hyfforddiant Arwain Dynodedig. 

Cymwysterau QCF 

Rydym yn parhau i gynnig cymwysterau ac rydym yn asesu dysgwyr o’r mwyafrif o’n darparwyr a 
gomisiynir yn ogystal â rhai cynorthwywyr personol a gweithwyr yn y sector gwerth neu wirfoddol. 
Mae gennym 37 o ddysgwyr o Gofal Cartref ar hyn o bryd (mae 10 o’r rhain yn rheolwyr sy’n 
cwblhau lefel 5) ac 16 o Gartrefi Gofal. Mae gennym dri dysgwr o CBSW sy’n cwblhau lefel 5 ac un 
yn cwblhau lefel 3. Mae tri Gofalwr Maeth ar y rhaglen. 

Rydym hefyd yn cynnig cymhwyster Hyfforddiant Asesu a Sicrhau Ansawdd (TAQA) i’r sector er 
mwyn gwella eu gallu i asesu cymwysterau mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Caiff darparwyr 
sydd heb fynediad at ganolfan asesu ffurfiol eu cefnogi drwy ein canolfan a phrosesau sicrhau 
ansawdd. 

Rhaglen Addysg Chwe Cham i Ofal Lliniarol a Diwedd Oes 

Mae’r Rhaglen Chwe Cham yn parhau i fynd o nerth i nerth ac mae’r bartneriaeth bellach wedi 
ymsefydlu’n dda gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. 
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Mae Cohort 3 ar waith ar hyn o bryd ac mae’r cyfranogwyr yn cynnwys Hyrwyddwyr o gartrefi 
preswyl a nyrsio yn Wrecsam. Mae’r gwaith y mae’r cartrefi gofal yn ei wneud yn wych, ac mae 
rhai straeon llwyddiant gwych. 

Mae’r broses archwilio’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. 

Hyfforddiant Gwaith Cymdeithasol 

Mae safonau'r Gradd Gwaith Cymdeithasol, y Rhaglen Ymgynghori a’r fframwaith Addysg a Dysgu 
Proffesiynol Parhaus (ADPP) yn cael eu hadolygu yn dilyn ymgynghoriad eang a pharhaus â'r holl 
fudd-ddeiliaid. Bydd y rhaglenni ADPP yn mynd drwy broses ail-dendro. 

Cynllun Hyfforddi Cymhwyso a Hyfforddiant Ôl-gymhwyso Gwaith Cymdeithasol 

Hyfforddiant Cymhwyso Gwaith Cymdeithasol – Gradd Gwaith Cymdeithasol – Gweithwyr a 
Gefnogir 

Mae dau weithiwr wedi llwyddo i ennill nawdd i hyfforddi fel Gweithwyr Cymdeithasol i gael eu lleoli 
mewn gwasanaethau i Oedolion unwaith y byddant wedi cymhwyso. Bydd un yn cymhwyso ym mis 
Rhagfyr 2019; a'r llall ym mis Rhagfyr 2020. Mae un unigolyn arall wedi derbyn cefnogaeth i 
gwblhau ei thrydedd flwyddyn ar yr amod ei bod hi'n ymrwymo i weithio i wasanaethau Plant ar ôl 
cwblhau'r cwrs ym mis Rhagfyr eleni. Mae’r unigolyn wedi ymrwymo i gyflogaeth mewn 
Gwasanaethau Plant rheng flaen. Mae'r Cyngor wedi ymrwymo dros £30,000 o arian i gefnogi'r 
hyfforddiant hwn. Mae’r costau yn cynnwys ffioedd Prifysgol a chostau perthnasol, ynghyd â 
chefnogaeth ariannol ar gyfer staff ychwanegol. Adolygwyd y cynllun gyda gwasanaethau Plant yn 
ogystal â gwasanaethau Oedolion, ac rydym yn noddi un unigolyn a ddechreuodd hyfforddiant ym 
mis Hydref 2019. 

Hyfforddiant Gradd Gwaith Cymdeithasol Eraill– Cynnal Myfyrwyr a Dysgu Ymarfer 

Mae’r Cyngor yn parhau i ymrwymo i Gyfleoedd Dysgu Ymarfer ar gyfer myfyrwyr Gwaith 
Cymdeithasol, ac mae’n parhau i gefnogi hyd at 45 o fyfyrwyr “a gynhelir” ar draws bob lefel o 
hyfforddiant dan gytundebau partneriaeth â Phrifysgol Glyndŵr. Mae diddordeb mewn cymwysterau 
Asesu Ymarfer yn parhau yn gyson gyda cheisiadau gan y sector gwirfoddol ac annibynnol yn 
cyfrannu at yr amrediad a’r amrywiaeth o gyfleoedd dysgu sydd ar gael i fyfyrwyr. Mae ymrwymiad 
parhaus i’r broses hon yn hyrwyddo datblygu sgiliau ymysg gweithwyr, ac yn rhoi cyfleoedd i 
ymarferwyr ennill eu plwyf mewn perthynas â safonau, Codau Ymarfer Proffesiynol a safbwyntiau 
damcaniaethol. Mae hefyd yn creu rhwydwaith o ymarferwyr profiadol sy’n gallu cefnogi ac asesu 
eraill ar gyfer yr amrywiaeth o ddyfarniadau ôl-gymhwyso. 

Mae aelodau staff newydd gymhwyso yn parhau i gael eu recriwtio'n gyson i swyddi parhaol a 
"sesiynol”, ac mae Swyddogion Gweithlu AD yn cysylltu â myfyrwyr a gynhelir ar bob lefel i 
hyrwyddo’r cyngor fel cyflogwr. 

Hyfforddiant Ôl Gymhwyso Gwaith Cymdeithasol 

Gwobr Addysgu Ymarfer 

Rydym wedi cadw’r cyllid sydd ar gael i hyfforddi Gweithwyr Cymdeithasol a gyflogir gan naill ai’r 
Awdurdod Lleol neu asiantaethau Gwaith Cymdeithasol/Gofal Cymdeithasol eraill, i gwblhau 
Cymwysterau Addysgu Ymarfer. Mae rhaglenni wedi'u hail-ddilysu i gyd-fynd yn well â rhaglenni 
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ADPP eraill, a chydweddoldeb dysgu. Mae Saith o Weithwyr Cymdeithasol yn cwblhau cwrs ar hyn 
o bryd er mwyn ennill y wobr ym mis Tachwedd, gyda 10 o gofrestriadau pellach ar gyfer 2018/19. 

Cyfnerthu/ 3 Blynedd Cyntaf mewn Ymarfer 

Mae’r Cyngor wedi creu proses ar gyfer mynediad at ddyfarniadau cyfnerthu, yn unol â dogfen “3 
Blynedd Cyntaf mewn Ymarfer" Gofal Cymdeithasol Cymru. O Ebrill 2018, gwnaethom gais am 
gadarnhad ffurfiol o barodrwydd gan y rheolwr llinell. 
Mae Tystysgrif Graddedig “Porth Agored” mewn Cyfnerthu Gwaith Cymdeithasol, a ddatblygwyd â 
Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant wedi bod ar gael ers Mai 2013; gyda chohort o 11 wedi 
cofrestru ym Mawrth 2018. Mae'r Cyngor yn ymrwymo i gefnogi Gweithwyr Cymdeithasol ar draws 
y sector gyfan i ennill y Dyfarniad hwn, sydd bellach yn hanfodol mewn perthynas â gofynion 
cofrestru. Mae Partneriaid bellach yn ymwybodol o’r cysylltiad ffurfiol â Chofrestru. Mae 19 o 
Weithwyr Cymdeithasol ar hyn o bryd yn ymgysylltu â'r rhaglen ar draws tri cohort, ac mae disgwyl 
y bydd 12-15 o gofrestriadau pellach ar gyfer 18/19. 

Aseswyr Iechyd Meddwl a Lles Gorau 

Mae’r Cyngor yn parhau i ymgysylltu â Phartneriaeth Gweithiwr Iechyd Meddwl Proffesiynol 
Cymeradwy (GIMPC) Swydd Gaer ar gyfer y Dyfarniad Iechyd Meddwl ym Mhrifysgol Caer. Mae 
un gweithiwr wedi dechrau'r rhaglen Ionawr 18, mae dau wedi llwyddo i’w chwblhau ac mae un ar 
fin ei chwblhau. Mae pump wedi cofrestru ar gyfer modiwl “cyn GIMPC" gyda’r bwriad o ddechrau 
hyfforddiant GIMPC ym mis Ionawr 2019. Mae partneriaeth Swydd Gaer yn cynnwys mynediad at 
fodiwl “Aseswr Lles Gorau.” Bydd ymgeiswyr yn parhau i fynychu Prifysgol Caer nes bydd cwrs yn 
cael ei gyflwyno’n ffurfiol yng Nghymru, neu nes y caiff unrhyw argymhellion pellach eu gwneud gan 
Gomisiwn y Gyfraith. Mae dau weithiwr yn aros am ganlyniadau ar hyn o bryd, ac wedi ymrwymo i 
gefnogi'r Aseswyr Lles Gorau/ y tîm Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid gydag asesiadau misol. 

Dysgu ac Addysg Proffesiynol Parhaus 

Mae’r Cyngor yn parhau i gefnogi staff sy’n dymuno cael mynediad at raglenni amrywiol, fodd 
bynnag, mae ymgysylltiad parhaus yn parhau i fod yn isel iawn, ac mae dyfodol y rhaglen dan 
ymgynghoriad fel rhan o'r broses ail-dendro. O’r 24 o weithwyr a enwebwyd ers y cohort cyntaf yn 
2014, dau yn unig sydd wedi ei gwblhau'n llwyddiannus. Mae disgwyl i bedwar ei gwblhau'n fuan, 
ond un allan o bedwar o'r enwebwyr gwreiddiol sy’n parhau â’r rhaglenni presennol. Mae’r diffyg 
gallu i gadw staff yn gymaint o broblem â’r diffyg gallu i gwblhau’r cwrs. Mae budd-ddeiliaid ar 
draws Cymru yn rhan o’r ymgynghori wrth symud ymlaen, felly byddwn angen adolygu ein 
hymrwymiad i unrhyw raglenni newydd unwaith y byddwn yn deall cynnwys a natur y buddsoddiad 
sydd ei angen. 

Hyfforddiant Rheoli 

Dechreuodd pedwar o reolwyr tîm Gwaith Cymdeithasol gohort 26 o’r Rhaglen Datblygu Rheolwyr 
Tîm yn gynharach eleni. Rydym wedi cytuno i gefnogi 7 o reolwyr pellach i gael mynediad at yr 
hyfforddiant hwn i ddechrau yn niwedd 2018 (cohort 30), ar ôl cael cynnig llefydd ychwanegol ar 
ben ein nifer penodedig, ac nid oes sicrwydd am hyn i'r dyfodol. 

Hyfforddiant Gofal Dementia 

Rydym yn cefnogi'r Grŵp Llywio Cymunedau Cyfeillgar i Ddementia ac mae gennym Gefnogwr 
Dementia sy’n darparu sesiynau awr Cyfeillion Dementia yn gorfforaethol ac i’r sector gofal 
cymdeithasol, yn y cyfnod hwn rydym wedi darparu sesiynau i Heddlu Gogledd Cymru. 
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Mae’r prosiect Arfer Orau mewn Gofal Dementia gyda Phrifysgol Stirling a chartrefi gofal yn 
Wrecsam wedi bod yn llwyddiannus iawn gyda nifer o gartrefi yn parhau â’r rhaglen eleni ac yn 
2019/20. Rydym yn parhau i gynnig rhaglen dreigl o ofal dementia sy’n canolbwyntio ar y person. 

Yn ddiweddar rydym wedi sicrhau arian ac wedi buddsoddi mewn adnoddau hyfforddiant i helpu 
staff ddatblygu empathi a dealltwriaeth o fyw gyda dementia ac ystyried dulliau gwahanol o 
gyfathrebu i fodloni anghenion unigol. Mae adnoddau yn cynnwys; siwtiau efelychu, cymorth 
cyfathrebu – doli, therapi anifail anwes, cardiau cyfathrebu. 

Manylion unrhyw ddigwyddiadau sylweddol a nodwyd neu a ddigwyddodd yn y chwe mis 
cyntaf 

Cynrychiolwyr Dysgu a Datblygu o fewn Gofal Cymdeithasol - rydym yn gweithio â'r sector 
annibynnol i ddatblygu Cynrychiolwyr Dysgu a Datblygu o fewn cartrefi gofal ac asiantaethau gofal 
cartref. Mae hyn yn debyg i’r Hyfforddwr Allweddol yn y Model Codi a Symud yn Gorfforol yr ydym 
wedi'i gefnogi ers rhai blynyddoedd bellach. Byddwn yn cymhwyso Cynrychiolwyr Dysgu a Datblygu 
i ddatblygu eu sgiliau a’u gwybodaeth mewn perthynas â sgiliau cyflwyno a defnyddio dull 
hyfforddi’r hyfforddwr gan wneud defnydd o'n hadnoddau hyfforddi a'r rheiny sydd ar gael ar Hwb 
Gwybodaeth Gofal Cymdeithasol Cymru. Gobeithiwn y bydd hyn yn helpu’r Sector drwy gynnig y 
capasiti i ddatblygu eu gweithlu eu hunan a dod yn sefydliad sy’n dysgu. 

Hyfforddiant Gofalwyr Maeth - 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 hyfforddiant ar-lein CBSW. 

Digwyddiad ‘Gyrfaoedd mewn Gofal’ – Yn dilyn ymgynghoriad â darparwyr gofal cymdeithasol, 
rydym wedi bod yn gweithio gyda chontractau a chomisiynu i hwyluso digwyddiad recriwtio a 
gyrfaoedd yn fuan yn y Flwyddyn Newydd. Cynhelir y digwyddiad yn Nhŷ Pawb o 10am tan 2pm, 
bydd darparwyr ac asiantaethau cefnogol eraill yn bresennol i gyfarfod aelodau o’r cyhoedd sydd â 
diddordeb mewn gyrfa mewn gofal o bosibl. 

Cyflwyniad i Ofal Cymdeithasol - 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’r 
Tîm Cymunedau yn Gyntaf ac mae tri cohort o bobl wedi ei chwblhau hyd yma. Mae llwyddiant y 
rhaglen yn ddigon o dystiolaeth i ni gyda'r mwyafrif o bobl yn dod o hyd i waith mewn gofal 
cymdeithasol neu addysg, nid yn unig y mae'r dysgwyr yn meithrin gwybodaeth a sgiliau 
perthnasol, ond maent hefyd 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 Chanolfan Cunliffe yr awdurdod lleol am roi cyfle i ddysgwyr ennill profiad 
ymarferol gwerthfawr. 

Os oes gennych ddiddordeb mewn darparu lleoliad ar gyfer y cohort nesaf neu os oes 
gennych ffrindiau neu deulu a fyddai â diddordeb mewn cwblhau’r rhaglen eu hunain, 
cysylltwch â: tracey.evans@wrexham.gov.uk 

Manylion Cyswllt 

Louise Davies 
Arweinydd CBSW dros Ddatblygu'r Gweithlu 
Ffôn: 01978 292982 
louise1.davies@wrexham.gov.uk 
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