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1. CYFLWYNIAD
At the end of each financial year, every council in Wales must publish a 
report about its social services. This is our report.

Pan mae pobl yn meddwl am eu cyngor, maent yn aml yn meddwl am y pethau mwyaf amlwg.

Gwagio biniau, atgyweirio tyllau yn y ffordd, ysgolion a llawer o’r gwasanaethau eraill yr ydym yn 
dod ar eu traws yn ein bywydau o ddydd i ddydd, ac mae’r gweithredoedd hyn yn hollbwysig i’n 
cymunedau.

Ond mae Gwasanaethau Cymdeithasol yn enghraifft wych o’r pethau llai amlwg. Gwasanaethau sy’n llai 
amlwg i’r bobl nad ydynt eu hangen - ond yn gwneud gwahaniaeth enfawr i’r rheiny sydd eu hangen.

Mae hefyd yn enghraifft wych o sut rydym yn ymateb i broblemau ac amgylchiadau ar lefel unigol - 
gwneud ein gorau glas i wneud gwahaniaeth i bawb sydd ein hangen ni.

Mae nifer fawr o’r pethau yr ydym yn cynnig cymorth i bobl yn eu cylch yn gymhleth ac yn anodd. 
Rydym yn helpu pobl â heriau sylweddol mewn bywyd. Gallant fod yn fater o fyw neu farw. Ac 
mae’r her yr ydym yn ei hwynebu wrth geisio rheoli adnoddau sy’n newid yn gyson yn ychwanegu at 
gymhlethdod ein gwaith.

Ond rydym yn parhau i wneud gwahaniaeth i fywydau ar draws Bwrdeistref Sirol Wrecsam, ac rydym 
yn gyson yn dysgu o’n llwyddiannau, ein methiannau - ac yn bwysicach fyth - barn a phrofiadau’r bobl 
yr ydym yn eu helpu.

Mae ein gweithlu wrth wraidd hyn i gyd. Ni fyddai hyn yn bosibl heb angerdd, sgil ac ymroddiad ein 
gweithwyr.  Hoffwn ddiolch i bob un ohonynt am barhau i wneud gwahaniaeth.

Hoffwn gymryd y cyfle hwn hefyd i ddiolch i bob un o’n Partneriaid, eu staff a’u gwirfoddolwyr, 
gofalwyr anffurfiol a theuluoedd, oherwydd oni bai amdanyn nhw, ni fyddem yn gallu gwneud ein 
gwaith.

Ac yn olaf, ond nid y lleiaf, hoffwn ddiolch i’r holl bobl yr ydym yn eu cefnogi am rannu eu barn, am 
gyfrannu at ddatblygiad y gwasanaeth a’n helpu ni i wneud ‘y peth iawn’.

Rydym wedi datblygu’n arw dros y flwyddyn ddiwethaf, a byddwn yn parhau i sicrhau bod unigolion 
wrth wraidd ein gwaith - gan wrando ar eu barn a’u helpu i gyflawni’r canlyniadau y mae arnynt eu 
heisiau.

Charlotte Walton

Pennaeth Gofal Cymdeithasol Oedolion a Chyfarwyddwr Dros Dro’r Gwasanaethau Cymdeithasol
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2. CRYNODEB O BERFFORMIAD
Cefndir

Mae’n rhaid i bob cyngor yng Nghymru gyhoeddi adroddiad am ei Wasanaethau 
Cymdeithasol ar ddiwedd bob blwyddyn ariannol. Dyma ein hadroddiad ni.

Y nod yw gwerthuso pa mor dda y darparwyd ein gwasanaethau, a thynnu sylw at 
unrhyw welliannau sy’n ofynnol.

Hefyd mae’n gyfle i esbonio sut rydym yn bwriadu helpu pobl dros y flwyddyn i ddod 
– pobl y mae arnynt angen cymorth a chefnogaeth, a gofalwyr a allai fod angen ein 
cymorth ni.

Wrth i chi ddarllen trwy’r tudalennau hyn fe wnewch chi sylwi ein bod ni’n sôn am 
chwe ‘safon ansawdd’. Mae’r rhain yn rhan o’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles 
(Cymru) (byddwn yn cyfeirio ati fel ‘y Ddeddf’ o hyn ymlaen).

Mae fformat yr adroddiad hwn yn adlewyrchu gofynion y Ddeddf, a’r angen i fesur 
perfformiad gwasanaethau cymdeithasol o ran y chwe safon.

Mae’n bwydo i’r Ddeddf Lles Cenedlaethau’r Dyfodol, a’i nod yw gwella lles cymdeithasol, 
economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru – cynorthwyo i greu gwlad yr ydym i 
gyd yn dymuno byw ynddi. Yn awr, ac yn y dyfodol.

Yn olaf, fe sylwch ein bod yn cyfeirio at ‘ganlyniadau’ yn aml. Mae hyn oherwydd bod 
gymaint o’n gwaith yn canolbwyntio ar helpu pobl i gyflawni’r canlyniadau y maent yn 
dymuno eu cyrraedd.
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3. BETH MAE POBL YN
DDWEUD WRTHYM AM
EIN GWASANAETHAU
Mae gwrando ar y bobl yr ydym yn eu cefnogi yn hanfodol. Mae’n ein caniatáu i 
ddarparu gwasanaethau o ansawdd sy’n helpu pobl i gyflawni’r hyn sy’n bwysig iddynt.

Rydym yn datblygu ein dull i ‘gyd-gynhyrchu’, ac rydym wedi dysgu llawer drwy’r gwaith 
yr ydym wedi’i wneud i adolygu ein gwasanaethau cyfleoedd dydd a gwaith.

Byddwn yn defnyddio’r gwersi hyn i’n helpu i gynnwys a gwrando ar ein partneriaid a’n 
defnyddwyr gwasanaeth yn y dyfodol - er mwyn i ni allu gweithio gyda’n gilydd i ddod o 
hyd i atebion.

Dyma gipolwg i chi o’r hyn a ddwedodd pobl wrthym yn 2018...

Pan fyddwn ni’n derbyn cwynion mae uwch reolwyr yn cael copi er mwyn eu 
cynorthwyo i adnabod unrhyw themâu.

Bob blwyddyn mae’r cynghorwyr sy’n aelodau o’n Pwyllgor Craffu yn ystyried adolygiad 
blynyddol y cwynion a’r ganmoliaeth.

Felly mae canmoliaeth a chwynion yn darparu adborth defnyddiol.

Gallwch ddod o hyd i wybodaeth o ran yr adborth ar ein gwasanaethau yn Atodiad B ar 
ddiwedd yr adroddiad hwn.

Adborth ar ofal canolraddol
Mae ein Harolwg Gofal Canolraddol yn ein helpu i ddeall a yw’r gwasanaeth yn bodloni 
anghenion y bobl sy’n ei ddefnyddio, naill ai er mwyn osgoi gorfod mynd i’r ysbyty neu 
er mwyn dychwelyd adref o’r ysbyty yn gynt.

Roedd y boddhad cyffredinol â’r gwasanaeth yn uchel. Roed 67% o’r bobl a ymatebodd 
i’r arolwg yn teimlo eu bod wedi cael cymryd rhan mewn penderfyniadau ynghylch eu 
gofal a chymorth yn ôl eu dymuniad. Roedd y bobl y buom yn siarad â hwy hefyd yn 
gadarnhaol am yr effaith a gafodd y gwasanaeth ar eu bywydau:

“Maent wedi fy helpu i fagu hyder”

Our Quality of Life survey sent out annually to over 1000 people is an 
important measure of the difference our services are making
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“Maent wedi fy helpu i fod yn annibynnol. 
Gwasanaeth rhagorol bawb. Diolch i chi am 
roi fy mywyd yn ôl imi”

 
Er bod y mwyafrif o’r adborth a gawsom yn gadarnhaol, codwyd rhai pryderon mewn perthynas â 
diffyg cysondeb staff, yn arbennig y rheiny sy’n darparu gofal uniongyrchol. Rydym yn deall pa mor 
bwysig yw cysondeb ar gyfer y bobl yr ydym yn eu cefnogi. Byddwn yn bwydo’r canlyniadau hyn yn 
ôl i’r tîm er mwyn gwella’r gwasanaeth.

Adborth gan ofalwyr
Mae ein Harolwg Gofalwyr Blynyddol yn ein helpu i ddeall yr effaith yr ydym yn ei chael ar fywydau 
gofalwyr, a thrwy hyn, gallwn ddeall sut i wella ein gwasanaethau ar gyfer gofalwyr:

• Roedd 58% o ofalwyr yn teimlo bod mynediad at gefnogaeth gan Ofal Cymdeithasol i Oedolion 
(GCO) Wrecsam yn syml.

• Roedd 66% yn teimlo fod eu barn yn cael ei chlywed.

• Roedd 51% yn teimlo bod GCO Wrecsam wedi eu helpu i wella ansawdd eu bywyd.

• Roedd 55% yn teimlo bod y cymorth y maent yn ei dderbyn gan GCO yn bodloni eu hanghenion 
fel gofalwyr.

Adborth ar ansawdd bywyd
Mae ein Harolwg Ansawdd Bywyd yn ein helpu i ddeall teimladau’r bobl yr ydym yn darparu cymorth 
a chefnogaeth ar eu cyfer.

Anfonwyd yr holiadur i 1366 o bobl. Dychwelodd 23% o bobl yr holiadur.  Dyma’r canran o 
ymatebwyr a nododd eu bod yn ‘cytuno’n gryf ’ neu’n ‘tueddu i gytuno’ â’r datganiadau canlynol.

• Mae’r gwasanaethau yr wyf yn eu derbyn yn helpu fy nheulu i’m cefnogi: 89%

• Mae’r gwasanaethau yr wyf yn eu derbyn yn gwella ansawdd fy mywyd: 90%

• Mae’r gwasanaethau yr wyf yn eu derbyn yn fy helpu i deimlo’n fwy diogel yn fy nghartref: 93%

• Mae’r gwasanaethau yr wyf yn eu derbyn yn fy helpu i ymdopi â bywyd bob dydd: 94%

• Mae’r gwasanaethau yr wyf yn eu derbyn yn fy helpu i barhau’n annibynnol: 93%

• Nid oes gennyf lawer o reolaeth dros fy mywyd bob dydd: 58%

• Dydw i ddim yn cael llawer iawn o gyswllt cymdeithasol gyda phobl ac rwy’n teimlo’n ynysig yn 
gymdeithasol: 53%

Rydym yn gwybod fod gwasanaethau’n helpu pobl i gyflawni canlyniadau cadarnhaol, fodd bynnag, 
mae bod â rheolaeth a chyswllt cymdeithasol/ ynysiad yn parhau i fod yn faterion allweddol.
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Adborth ar Rannu Bywydau
Rydym wedi derbyn adborth cadarnhaol gan bobl sy’n defnyddio ein gwasanaeth Rhannu Bywydau.

Mae hyn yn cynnwys y berthynas rhwng pobl a’u gofalwyr, yn ogystal â’r gweithgareddau y maent 
yn gallu eu mwynhau drwy’r cymorth y maent yn ei dderbyn, a’r effaith gadarnhaol ar ansawdd eu 
bywydau.

Adborth ar ein Hasiantau Cymunedol
Cewch wybod mwy am Asiantau Cymunedol yn nes ymlaen yn yr adroddiad hwn – gan gynnwys 
sawl astudiaeth achos da iawn.

Ond yn y cyfamser, beth am gymryd cipolwg ar rai o’r sylwadau gan bobl sydd wedi derbyn eu 
cymorth.

• “Hapus iawn â’r gwasanaeth. Allwn i ddim gofyn am fwy neu lai – maent wedi bod yn 
amyneddgar, yn ddiwyd ... ac wedi fy ngosod ar y trywydd cywir y gyrraedd fy nod.”

• “Ar ôl i rywun awgrymu mai dyma’r opsiwn gorau imi, mae wedi profi i fod yn llwyddiant.”

• “Mae’r staff bob amser yn gwrtais ac yn barod i wrando, a hynny mewn modd proffesiynol.”

Sut ydym ni’n gweithredu ar adborth bobl
Rydym yn ceisio mynd i’r afael â rhai meysydd a gafodd eu sgorio yn isel yn yr arolygon Gofalwyr ac 
Ansawdd Bywyd.

Er mwyn helpu i ddadbwytho rhai o’r materion, rydym wedi trefnu rhagor o ddigwyddiadau ‘sgwrs 
fawr’ ar gyfer dechrau 2019/2020 er mwyn dod o hyd i atebion ar y cyd.

Drwy weithio gyda chydweithwyr o Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, yn ogystal â’r trydydd 
sector, rydym wedi defnyddio’r adborth i lunio cynigion ar gyfer ein cyllid Cynllun Gweithredu 
Dementia newydd – gan gynnwys rhoi hwb i’r capasiti o fewn y fenter Ochr-yn-Ochr.

Rydym hefyd eisiau datblygu ymagwedd ‘tîm o amgylch yr unigolyn’ tuag at gydlynu’r gofal – er 
mwyn sicrhau bod cymorth ar draws gofal iechyd a chymdeithasol a’r trydydd sector yn cael ei 
gydlynu’n drefnus.

Rydym wedi bod yn defnyddio cyd-gynhyrchu fel modd o weithio ar y cyd gydag amrywiaeth eang 
o fudd-ddeiliaid – gan gynnwys pobl sy’n defnyddio ein gwasanaethau, eu teuluoedd, gofalwyr a 
chymunedau.

Mae hyn yn ein helpu i gynllunio ar gyfer y dyfodol, yn ogystal â gwneud penderfyniadau ynghylch 
gwasanaethau presennol. Mae hyn wedi bod yn heriol. Rydym wedi cau nifer o brosiectau busnes am 
nad oeddynt yn ateb y gofyn bellach.

Fodd bynnag, mae cyd-gynhyrchu wedi golygu ein bod wedi gallu sicrhau darparwr newydd ar gyfer 
Caffi Dyfroedd Alun, gan gadw cyfleoedd ar gyfer unigolion sydd â chyfle am waith yno.

Fe wnaethom ymgymryd â llawer o waith ymgynghori ac ymgysylltu gyda phobl sy’n defnyddio ein 
gwasanaethau, eu gofalwyr a’u teuluoedd y llynedd- yn ogystal ag aelodau o’r cyhoedd - er mwyn 
ein helpu i ddatblygu Strategaeth Gomisiynu Adrannol Gofal Cymdeithasol i Oedolion.  Mae’r 
strategaeth pum mlynedd bellach wedi’i chynhyrchu ac yn adlewyrchiad llawn o’r hyn y mae pobl 
wedi nodi sy’n bwysig iddynt.
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4. GWELLA LLES 
(Y Chwe Safon)
Mae llawer o wybodaeth yma, felly rydym ni wedi’u rhannu’n ddwy adran 
i adlewyrchu’r ddwy adran o fewn Gwasanaethau Cymdeithasol- Gofal 
Cymdeithasol i Oedolion a Gofal Cymdeithasol i Blant.

SAFON 1: 
Helpu pobl i gyflawni’r canlyniadau lles a ddymunant
Mae hyn yn swnio’n gymhleth, ond mae’n syml mewn gwirionedd. Rydym ni’n sôn helpu 
pobl i wella eu sefyllfa mewn modd sy’n ystyried sut maen nhw’n teimlo, a’r hyn y mae 
arnynt ei eisiau.

GOFAL CYMDEITHASOL I OEDOLION

Yr hyn y dywedom y byddem yn ei wneud
• Parhau i weithredu Un Pwynt Mynediad (UPM) iechyd a gofal 

cymdeithasol integredig – symud y tîm Therapi Galwedigaethol i UPM, a 
gwella’r llif i mewn i Ailalluogi.

• Parhau i hyfforddi a datblygu ein Hymgynghorwyr Cyswllt Cyntaf a’n 
Haseswyr Gofal Cymdeithasol, gan sicrhau fod pob tîm yn elwa’n llawn o 
hyn.

• Adolygu sut yr ydym yn defnyddio Cymorth Gwaith Prosiect i ddarparu 
model clir ar gyfer gwasanaethau ac opsiynau comisiynu yn y dyfodol – 
gan helpu i ryddhau capasiti gofal cartref.

• Parhau i adolygu’r amrywiaeth o opsiynau cefnogaeth ar gyfer pobl ag 
anabledd – gan gynnwys teleofal, cymhorthion ac addasiadau i gynyddu 
annibyniaeth a lleihau dibyniaeth ar wasanaethau a gomisiynir.

• Parhau i gefnogi pobl yn ôl i mewn i Wrecsam o leoliadau y tu allan i’r sir 
a chynyddu’r defnydd o fyw â chymorth fel dewis arall.

• Gweithio gyda chynghorau eraill yng Ngogledd Cymru a Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Betsi Cadwaladr i ddatblygu manylion gwasanaeth clir ar gyfer 
cartrefi nyrsio a chartrefi preswyl – gan amlinellu’r canlyniadau i’w 
cyflawni ar gyfer preswylwyr, yn seiliedig ar yr hyn sy’n bwysig iddynt.

• Datblygu gwasanaethau yn Park View i bobl ag awtistiaeth a dementia.
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Dyma beth a wnaethom ni
Un Pwynt Mynediad (UPM)
Rydym wedi gweithio’n galed i newid ein UPM blaen y tŷ yn wasanaeth cyflawn sy’n cynnig 
gwybodaeth, cyngor a chymorth - gyda ffocws clir ar ataliaeth ac ymyrraeth gynnar.

Yn ogystal â helpu i reoli’r galw, bydd yn gwella’r profiad i gwsmeriaid a’r ‘llif ’ drwy’r adran.

Mae lleoli’r Gwasanaeth Therapi Galwedigaethol o fewn UPM wedi bod yn ffactor sylweddol, 
gan greu ymateb mwy integredig a syml.

Rydym hefyd wedi ad-drefnu Ailalluogi o fod yn ‘wasanaeth derbyn’ i fod yn ‘wasanaeth wedi’i 
dargedu.’

Nid yw pawb yn elwa o’r cymorth Ailalluogi, felly rydym wedi datblygu llwybrau sy’n glir o ran 
os a phryd mae’n addas. Byddwn yn cyfeirio pobl na fyddant yn elwa o’r cymorth yn syth at 
ofal cartref hirdymor.

Mae’n ddyddiau cynnar, ond rydym yn gobeithio y bydd yr ymagwedd newydd hon yn gwella 
profiad pobl ac yn lleihau’r galw am adnoddau pwysig.

Ymgynghorwyr Cyswllt Cyntaf ac Aseswyr Gofal Cymdeithasol
Ar y cyd gydag ein tîm Datblygu’r Gweithlu, rydym yn llunio rhaglen hyfforddiant dreigl ar 
gyfer ein Hymgynghorwyr Cyswllt Cyntaf.

Mae timau hefyd yn cynhyrchu cyfarwyddiadau i helpu ymgynghorwyr i ddatblygu yn eu 
rolau newydd.

System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru (SWGCC)
Rydym yn parhau i baratoi ar gyfer lansio System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru – 
platfform rhannu gwybodaeth newydd a fydd yn helpu gweithwyr proffesiynol iechyd a gofal 
cymdeithasol i weithio â’i gilydd.

Fel rhan o hyn, rydym wedi gwneud llawer o waith gyda chydweithwyr o Fwrdd Iechyd 
Prifysgol Betsi Cadwaladr i ddatblygu cofnod ar y cyd ar gyfer y system.

Capasiti Gofal Cartref
Mae capasiti gofal cartref yn broblem fawr yn Wrecsam. Nid oes digon o weithwyr gofal, ac 
mae’r sector yn wynebu heriau gweithlu sylweddol.

Felly rydym yn darparu cymorth ariannol ac ymarferol lle bynnag y bo hynny’n bosibl – gan 
gynnwys cynyddiadau uwch na chwyddiant i wella cyfraddau cyflog, grantiau gweithlu, 
hyfforddiant a datblygu’r gweithlu.

Rydym hefyd wedi cynyddu nifer y darparwyr gofal cartref yr ydym yn gweithio â hwy er 
mwyn helpu i wella capasiti. Rydym wedi ceisio gwneud hyn yn strategol i osgoi gwahanu’r 
farchnad.

Mae’r prinder yn golygu nad ydym bob amser yn gallu darparu gofal i bobl yn syth.

Mae hyn yn ei gwneud yn anos i hyrwyddo annibyniaeth bobl, ac yn rhoi pwysau ychwanegol 
ar deuluoedd a’n timau gwaith cymdeithasol ac yn achosi oediad mewn perthynas â rhyddhau 
pobl o’r ysbyty.
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Mae hyn yn parhau’n flaenoriaeth strategol, felly rydym yn gweithio â’r sector gofal a Bwrdd 
Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr i reoli’r galw a chynyddu capasiti.

Dyma rai o’r pethau yr ydym yn eu gwneud:

• Lleihau nifer y pecynnau gofal a gaiff eu darparu gan fwy nag un unigolyn, lle bo hynny’n bosibl.

• Pecynnau gofal ‘meintiau cywir’.

• Treialu recriwtio arloesol ‘yn seiliedig ar werthoedd’ yn llwyddiannus i annog mwy o bobl i 
ymgeisio am swyddi yn y sector.

• Treialu Prentisiaid Modern - eto er mwyn annog mwy o bobl i ystyried gyrfa mewn gofal.

• Canolbwyntio ar gomisiynu integredig / gweithlu fel rhan o’n gwaith i ddatblygu gwasanaethau 
cymunedol gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

Er gwaethaf yr heriau hyn, mae’r gofal cartref a ddarperir yn Wrecsam o ansawdd uchel ac rydym yn 
ymwybodol o’r canlyniadau cadarnhaol i bobl.  Rydym yn cynnal arolwg blynyddol o farn pobl am 
eu gwasanaethau gofal, dywedodd 94% o bobl wrthym ni eleni eu bod yn fodlon â’r gofal a ddarperir 
gan eu darparwyr gofal.

Cefnogi Gwaith Prosiect
Er mwyn helpu i fynd i’r afael â’r problemau capasiti o fewn gofal cartref, rydym wedi gwneud llawer 
o waith i sicrhau’r ‘maint cywir’ ar gyfer y gwasanaethau yr ydym yn eu darparu. Mewn geiriau eraill, 
er mwyn sicrhau ein bod yn cynnig y lefel cywir o gefnogaeth i bobl – dim mwy, dim llai. 

Rydym wedi ystyried y galw ac wedi nodi cyfleoedd ar gyfer trefniadau comisiynu amgen. 

Buom yn canolbwyntio ar alwadau 15 munud y llynedd. Eleni, rydym wedi bod yn canolbwyntio ar 
Gefnogi Gwaith Prosiect – a ddarperir drwy asiantaethau gofal cartref. 

Rydym wedi recriwtio gweithiwr cymdeithasol ymroddedig i arwain hyn. O ganlyniad, mae ein 
gwasanaeth Rhannu Bywydau yn cael ei ddatblygu i ddarparu opsiwn amgen sy’n canolbwyntio ar 
ganlyniadau – gan leihau’r pwysau ar asiantaethau gofal. 

Bydd unrhyw gefnogaeth gwaith prosiect yn cael ei ddarparu yn y modd hwn.

Prosiect Gofal Sengl
Mae ein tîm Therapi Galwedigaethol wedi gweithio’n galed â chydweithwyr o Fwrdd Iechyd Prifysgol 
Betsi Cadwaladr, yn ogystal â darparwyr gofal cartref i leihau nifer y pecynnau gofal a gaiff eu 
darparu gan fwy nag un unigolyn. 

Rydym wedi darparu hyfforddiant i godi ymwybyddiaeth am sut allai gofal sengl gael ei ddarparu’n 
ddiogel gydag offer priodol. 

Mae’r tîm wedi gweithio’n agos â Therapyddion yn Ysbyty Maelor Wrecsam i’w helpu i bennu 
pecynnau gofal o faint mwy priodol ar gyfer bobl pan fyddant yn cael eu rhyddhau, ac mae hynny 
felly’n osgoi pobl yn aros yn yr ysbyty am ofal cartref nad ydynt ei angen. 

Rydym hefyd wedi darparu hyfforddiant ar gyfer ein darparwyr gofal cartref â chontract i’w helpu i 
fod yn fwy hyderus wrth gefnogi pobl yn ddiogel ar sail un-i-un. 

Mae’r gwaith hwn wedi arwain at ganlyniadau cadarnhaol iawn, gyda rhai pobl ddim yn ymofyn 
pecyn gofal mwyach, ac eraill yn ymofyn cymorth gan un gofalwr yn hytrach na dau.
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Cefnogi pobl ag anabledd
Rydym wedi gwneud pethau’n haws i bobl ag anableddau corfforol neu anableddau dysgu gael 
mwy o ddewis a rheolaeth. Rydym yn eu helpu i fod yn fwy annibynnol, ac yn llai dibynnol ar 
wasanaethau statudol.

Dyma oedd ffocws yr ailasesiadau a gwblhawyd fel rhan o’r newidiadau i Grant Byw’n Annibynnol 
Cymru.

Astudiaeth Achos
Mr Z Mae Mr Z yn ei 40au hwyr. Dros y blynyddoedd, mae Mr Z wedi derbyn cefnogaeth gan 
Grant Byw’n Annibynnol Cymru a’r Awdurdod Lleol mewn llety byw â chymorth 24 awr. 

I ddechrau, roedd Mr Z yn ymofyn cymorth 24 awr ar gyfer pob agwedd o’i anghenion 
cymdeithasol a lles, yn amrywio o gymorth â glanhau a gwisgo, i goginio prydau a hylendid 
personol.  Roedd Mr Z yn ymofyn cymorth yn arbennig yn y gymuned oherwydd ei ddiffyg 
dealltwriaeth wrth adnabod peryglon. Byddai Mr Z yn siarad yn agored â phobl ddieithr, ac yn 
darged hawdd am ei fod yn ddiamddiffyn. Roedd Mr Z yn fonheddwr pryderus iawn ac nid 
oedd yn hoff o unrhyw newid; roedd yn amharod i roi cynnig ar bethau newydd ac yn brin 
o hyder. Roedd ganddo ofn pechu pobl a bu’n teimlo’n anhapus am gyfnod am nad oedd yn 
teimlo’n rhan o’i gymuned leol, nododd ei fod yn teimlo’n ‘ynysig ac wedi drysu.’  Roedd Mr Z 
yn cael ei chael hi’n anodd cyfathrebu â merched yn y gymuned; roedd ei ymddygiad yn aml 
iawn yn codi ofn arnynt, ac fe wnaeth hyn yn arwain at wrthdaro ar sawl achlysur.  

Sefydlodd yr Awdurdod Lleol gynlluniau galluogi i gefnogi Mr Z i ddatblygu ei sgiliau a’i 
annibyniaeth. Dechreuodd hyn drwy roi cyngor ac anogaeth i Mr Z ag ymolchi a gwisgo ei 
hun.  Dechreuodd ddatblygu’r sgiliau a’r hyder i gael cawod yn annibynnol a gofalu am ei 
edrychiad a’i hylendid personol. Derbyniodd Mr Z gymorth i ddatblygu ei sgiliau er mwyn ei 
alluogi i goginio prydau llawn maeth a byw bywyd iach a heini, cafodd hyn effaith gadarnhaol 
ar ei iechyd yn ogystal â’i hyder. 

Y newid mwyaf i Mr Z yn sgil y cymorth a dderbyniodd oedd ei fod bellach yn gallu 
rhyngweithio yn y gymuned. Rhoddwyd cymorth iddo ddatblygu ei ymwybyddiaeth o 
ddiogelwch, i ryngweithio â merched mewn modd addas a dod o hyd i gyfleoedd gwaith. Mae 
gan Mr Z bellach ffrindiau yn ei waith ac mae’n teimlo bod ganddo bwrpas. Mae bellach yn 
mwynhau treulio amser yn cymryd rhan mewn gweithgareddau cymdeithasol megis y disgo 
lleol a gaiff ei gynnal yn wythnosol. 

Mae Mr Z wedi datblygu’r sgiliau i fod yn ddiogel gyda’r nos yn y cartref, ac nid oes arno 
angen cymorth dros nos bellach.  

Tra roedd proses adolygu Grant Byw’n Annibynnol Cymru yn digwydd, derbyniodd Mr Z 
gymorth galluogi pellach ac mae wedi datblygu ei sgiliau annibyniaeth ymhellach, yn sgil 
hyn, mae wedi penderfynu cymryd cam i lawr i fyw mewn tŷ â chymorth a rennir. Mae Mr 
Z yn edrych ymlaen at gael fflat ei hun, y peth cyntaf iddo ddweud pan glywodd am y cyfle 
hwn oedd “mi fuaswn wrth fy modd yn cael lle fy hun, byddaf o’r diwedd yn gallu dod o hyd 
i gariad a’i gwahodd i fy fflat am bryd o fwyd”.   Mae Mr Z hefyd wedi gwirfoddoli i helpu 
tenantiaid eraill sydd wedi’u nodi ar gyfer y datblygiad newydd i ‘ymgartrefu,’ ac mae ar hyn o 
bryd yn chwilio am ddodrefn ar gyfer ei gartref newydd. 
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Mae Mr Z wedi datblygu o fod yn ddibynnol ar gymorth gan eraill yn ystod y dydd a’r nos 
ym mhob agwedd o’i fywyd, i fod yn fonheddwr annibynnol iawn sydd ond angen ychydig o 
gymorth i gynnal ei denantiaeth a chyflawni ei ganlyniadau lles. Mae Mr Z bellach yn derbyn 
cymorth a rennir am 70 awr yr wythnos rhwng 6 o bobl mewn tenantiaethau unigol.  

Mae Mr Z yn gallu cael mynediad at y gymuned yn annibynnol, mae’n cerdded i ac adref 
o’i waith, mae’n hyderus yn defnyddio cludiant cyhoeddus ac mae’n gyfrifol am wneud 
penderfyniadau am ei fywyd. Mae Mr Z yn gallu coginio ei hun, mae’n gallu ymgymryd â holl 
dasgau domestig gydag ychydig iawn o gymorth; mae’n gallu siopa bwyd, golchi ei ddillad a 
chael mynediad at weithgareddau cymdeithasol heb gymorth. Mae Mr Z wedi nodi, ers iddo 
dderbyn cymorth i ddatblygu ei sgiliau a’i hyder ac ers iddo beidio â bod angen Grant Byw’n 
Annibynnol Cymru mwyach, mae wedi gwella ei hyder ac wedi cael mwy o gyfleoedd i wneud 
pethau sy’n bwysig iddo.

Drwy adeiladu ar lwyddiannau’r Grant Cynhwysiant Cymunedol a’i ymestyn i gynnwys grwpiau a 
gweithgareddau cymunedol ar gyfer pobl sydd ag anableddau dysgu neu anableddau corfforol, yn 
ogystal â gofalwyr a phobl ag anghenion iechyd meddwl, rydym yn cefnogi datblygiad cymunedau 
cynhwysol.  Dyma rai enghreifftiau o’r mentrau yr ydym wedi’u hariannu:

• Helpu i ddatblygu pecyn adnoddau i godi ymwybyddiaeth am iechyd meddwl.

• Y Côr Dienw, ar gyfer pobl ddigartref; mae’r cynllun yn darparu amgylchedd diogel a chartrefol, 
maent yn cynnig bwyd a diod yn ogystal â chyfle i fod yn rhan o gôr.

• Grŵp Gofal Coedpoeth sy’n darparu clwb cymdeithasol ar gyfer pobl sydd ag anabledd dysgu.

• Prosiectau celf yr haf i’r digartref yn Wrecsam, sy’n darparu sesiynau celf therapiwtig mewn 
amgylchedd cartrefol ar gyfer y rheiny sy’n ddigartref.

Mae’n ddyddiau cynnar, ond rydym yn gobeithio y bydd hyn yn gwneud pethau’n haws i unigolion 
sydd ag anabledd dysgu neu anabledd corfforol gael mynediad at gyfleoedd a gweithgareddau yn eu 
cymuned - gan gynnig opsiwn amgen i’r gwasanaethau dydd safle penodol traddodiadol.

Mae hyn yn cynnwys sicrhau fod Rhannu Bywydau ar gael i bobl sydd ag anabledd corfforol neu 
anabledd dysgu.

Rydym hefyd wedi ail-dendro ein gwasanaeth Teleofal ym mis Rhagfyr, a bydd y contract newydd yn 
darparu rhagor o gymorth i bobl ar eu pwynt cyswllt cyntaf – gan y bydd y gosodwyr teleofal wedi’u 
hyfforddi i ddarparu gwybodaeth, cyngor a chymorth. 

Mae cwmpas yn y contract i ymestyn ein hymagwedd ataliol ymhellach, drwy alluogi pobl i gael 
mynediad at teleofal heb orfod cael eu cyfeirio at Ofal Cymdeithasol i Oedolion.

Rydym yn parhau i ddatblygu gwasanaeth ailalluogi i bobl sydd ag anabledd, a fydd - yn debyg iawn 
i Ailalluogi - yn helpu pobl i gael rhagor o annibyniaeth. 

Rydym wedi dechrau sicrhau bod cyfleoedd yn cael eu cymryd ar y pwynt atgyfeirio yn ogystal â’r 
pwynt adolygu – sy’n ein helpu i adnabod yn gynnar a fyddai unigolyn yn elwa o gefnogaeth neu 
beidio.

Mae’r Gwasanaeth Dilyniant a gaiff ei ariannu gan y Gronfa Gofal Integredig hefyd yn parhau i 
weithio â darparwyr i hyrwyddo ymagwedd sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn a darparu cynlluniau 
ail-alluogi i gefnogi annibyniaeth i ddefnyddwyr gwasanaeth.

Mae hyn yn dechrau cael effaith gadarnhaol ar lefel y gwasanaethau a gomisiynir a gaiff eu darparu i 
bobl sydd ag anabledd dysgu ac yn Byw â Chymorth ... ond mae’n dal yn ddyddiau cynnar.
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Lleoliadau y tu allan i’r sir a byw â chymorth
Rydym yn parhau i weithio gyda phobl mewn lleoliadau y tu allan i’r sir, gan chwilio am gyfleoedd 
i’w dod â nhw yn ôl i (neu’n nes at) Wrecsam.  

Rydym yn ceisio datblygu gwasanaethau pwrpasol i bobl sydd angen tai â chymorth arbenigol, ac 
rydym ar hyn o bryd yn gweithio â dau unigolyn sy’n barod i symud o leoliadau y tu allan i’r sir i 
ddau le gwag mewn safleoedd byw â chymorth yn Wrecsam.

Cartrefi preswyl a chartrefi nyrsio
Rydym yn parhau i weithio â Bwrdd Comisiynu Rhanbarthol Gogledd Cymru i ddatblygu manyleb 
glir ar gyfer cartrefi gofal preswyl. Bydd y fanyleb yn sicrhau ffocws ar ganlyniadau a gwasanaethau 
o ansawdd, a bydd yn berthnasol i bob math o ofal preswyl - gan gynnwys oedolion iau a chartrefi 
gofal nyrsio.

Park View
Cwblhawyd yr estyniad i Park View (ein cyfleuster seibiant i oedolion) ddiwedd y llynedd. 

Rydym eisoes wedi derbyn llond llaw o atgyfeiriadau ar gyfer pobl ag anghenion cymhleth nad 
oeddem yn gallu eu cefnogi o’r blaen. 

Rydym yn buddsoddi mewn hyfforddiant staff ychwanegol, a bydd y gwasanaeth hwn yn tyfu dros y 
flwyddyn nesaf ac yn darparu rhagor o gyfleoedd ar gyfer pobl a fydd yn elwa o’r gwasanaeth hwn.

Dyma beth rydym ni eisiau ei wneud yn 2019-20
• Adolygu ein trefniadau comisiynu gofal cartref, cynyddu ein cyfran o’r farchnad gofal 

cartref, a gweithio gyda Bwrdd Gweithlu Gogledd Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Betsi Cadwaladr i fynd i’r afael â’r heriau gweithlu y mae’r sector yn eu hwynebu.

GOFAL CYMDEITHASOL I BLANT
Yr hyn y dywedom y byddem yn ei wneud

• Parhau i weithredu’r system TG gofal cymdeithasol cenedlaethol (System Wybodaeth 
Gofal Cymunedol Cymru) ar draws gwasanaethau oedolion a phlant.

• Gwella prydlondeb asesiadau

• Cwblhau a gweithredu dogfennaeth y Cynllun Gofal a Chymorth Rhanbarthol.

• Gweithredu Ffurflen Atgyfeirio Gogledd Cymru.

• Gweithredu a monitro’r cynnydd yn erbyn ein cynllun gweithredu ar gyfer 
ymgysylltu.
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Dyma beth a wnaethom ni

System TG Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Roeddem wedi gobeithio symud tuag at system TG cenedlaethol newydd yn 2018 – o’r 
enw System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru. Fodd bynnag, gohiriwyd hyn oherwydd 
amgylchiadau y tu hwnt i’n rheolaeth.

Rydym wedi cadw ein tîm prosiect, adolygu ein cynllun prosiect ac yn gobeithio gweithredu’r 
system newydd yn 2019.

Rhoi plant wrth wraidd asesiadau
Felly beth am asesiadau? Wel, rydym ni’n meddwl y dylai plant fod wrth wraidd hyn.

Rydym wedi newid ein dull, ac yn ceisio gwneud mwy i ddeall amgylchiadau teuluoedd a beth 
y mae arnynt ei eisiau, yn ogystal â’u cryfderau a’u galluoedd. 

Rydym ni’n sylweddoli y gall teuluoedd yn aml fodloni eu hanghenion eu hunain – gydag 
ychydig o gymorth – ac nid oes angen y gwasanaethau cymdeithasol arnyn nhw bob tro. Ond 
os ydym ni’n credu bod plentyn mewn perygl, rydym ni’n parhau i weithredu’n ddi-oed i 
ddiogelu eu lles.

Roedd prydlondeb ein hasesiadau yn is na chyfartaledd Cymru’r llynedd, ac er ein bod ni wedi 
gwella, mae’n rhaid i ni wneud gwelliannau pellach. Mae terfynau amser yn bwysig, ond mae 
ansawdd yn bwysig hefyd.

O ran sicrhau bod plant yn cael eu hystyried fel rhan o’u hasesiad, mae safonau Wrecsam yn uchel 
- er bod hyn yn cael effaith ar brydlondeb o bryd i’w gilydd. Yn bron bob achos, caiff plant eu 
hystyried fel rhan o’u hasesiad ac rydym yn parhau  fod ymysg y goreuon yng Nghymru yn y maes 
hwn. 

Ac unwaith eto, mae’n dangos sut rydym ni’n adeiladu popeth o gwmpas y plentyn.

Dyna pam bod gweld a siarad efo’r plentyn wrth wraidd ein proses asesu ni.

Mae deall sut mae person ifanc yn 
teimlo yn hanfodol bwysig i fodloni eu 
hanghenion, ac anghenion eu teulu

Gweithio’n rhanbarthol
Rydym ni wedi gwneud yn siŵr bod ein gwaith papur asesu yn canolbwyntio ar ‘ganlyniadau’ - 
mewn geiriau eraill, y canlyniad terfynol.

Ond mae’n rhaid i ni roi mwy o sylw i’r cynllun gofal a chymorth yr ydym wedi bod yn gweithio 
arno yn rhanbarthol i greu ymagwedd gyson ar draws Gogledd Cymru.

Mae’r oediad mewn perthynas â’r system TG newydd yn golygu nad ydym wedi gallu cyflawni hyn, 
ond mae’n flaenoriaeth ar gyfer 2019.
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Fodd bynnag, mae ffurflen atgyfeirio ar gyfer asiantaethau sy’n atgyfeirio at wasanaethau plant wedi 
cael ei gweithredu ar draws Gogledd Cymru.

Ar gyfer pob atgyfeiriad, dylid cael sgwrs â’r plentyn a / neu’r rhieni / teulu i ganfod beth sy’n bwysig 
iddynt a’r canlyniadau yr hoffent eu cyflawni.

Dylai’r ffurflen newydd annog ymagwedd fwy cyson, gan alluogi i benderfyniadau gael eu gwneud 
yn brydlon ac yn briodol fel bod plant a theuluoedd yn cael eu cefnogi cyn gynted â phosibl.

Ymgysylltu
Rydym yn gwneud yn well mewn rhai agweddau o ymgysylltu nag eraill, ac rydym yn awyddus i 
wella’r agweddau hynny.

Rydym yn ail-ysgrifennu ein strategaeth ymgysylltu i gyd-fynd â’n ‘Strategaeth Cynnwys’ 
corfforaethol ehangach, sy’n weithredol o 2018 i 2022. Rydym eisoes wedi cynnal 12 sesiwn 
hyfforddiant ymgysylltu hanfodol ar gyfer staff o fewn Gofal Cymdeithasol Plant.

Roedd cant saith deg o weithwyr yn bresennol, ac rydym bellach yn cynnal dwy sesiwn y flwyddyn 
ar gyfer aelodau newydd o staff.

Fel rhan o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) 2014, mae’n ofynnol i ni ddarparu 
gwybodaeth am ein timau a rolau ein gweithwyr proffesiynol. Rydym yn diweddaru ein gwefan 
Wrecsam Ifanc (wrecsamifanc.co.uk) er mwyn sicrhau y gellir cael mynediad ati mewn modd syml.

Cynhaliodd Cyngor Gofal Pobl Ifanc a Senedd yr Ifanc (senedd ieuenctid Wrecsam) ymgynghoriad 
i’n helpu i ddatblygu gweithdrefn gwyno sy’n addas ac yn hawdd ei ddarllen i blant.

Gall unrhyw wasanaeth cyngor sy’n gweithio â phobl ifanc ei ddefnyddio (nid gofal cymdeithasol yn 
unig).

Un Pwynt Mynediad ar gyfer pobl ifanc
UPM Plant yw’r pwynt cyswllt cyntaf i unrhyw un sy’n gwneud atgyfeiriad newydd at wasanaethau 
plant – gan gynnwys asiantaethau partner ac aelodau o’r cyhoedd.

Mae hefyd yn nodi teuluoedd a allai fod angen cymorth cynnar, ac yn cyfeirio pobl ifanc, rhieni a 
gofalwyr at wasanaethau a allai fod o gymorth iddynt.

Mae UPM Plant yn cynnwys amrywiaeth o asiantaethau ac adrannau’r cyngor, sy’n golygu y gallwn 
ddarparu ystod ehangach o wybodaeth a chyngor. 

Dros y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi gwneud newidiadau sylweddol i Wasanaeth Gwybodaeth i 
Deuluoedd Wrecsam. 

Mae llifoedd cyllid amrywiol yn galluogi Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam i ddarparu 
allgymorth gwybodaeth, cyngor a chymorth un-i-un. 

Mae’n cynnig y gwasanaethau hyn i rieni, darpar rieni, pobl sy’n teimlo eu bod dan amgylchiadau 
heriol, megis ffoaduriaid a cheiswyr lloches, rhieni ifanc, a gofalwyr sydd â phlant ag anableddau ac 
anghenion ychwanegol.   

Er mwyn gwneud y gwasanaethau hyn yn fwy effeithiol a hygyrch, mae Gwasanaeth Gwybodaeth i 
Deuluoedd Wrecsam wedi symud o Lyfrgell Wrecsam i ganolfan cyswllt cwsmeriaid y cyngor ar Stryt 
yr Arglwydd yn ddiweddar.
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Arolygiaeth Gofal Cymru
Yn dilyn ein harolwg ym mis Chwefror 2017, mae Arolygaeth Gofal Cymru wedi ymweld â’n hadran 
Gofal Cymdeithasol Plant ym mis Ionawr 2018. 

Archwiliwyd chwe achos, a nodwyd yr angen am waith a gwelliannau pellach. 

Cynhaliwyd ymweliad dilynol ym mis Gorffennaf, a bu i’r arolygwyr gwrdd â staff a thimau rheoli yn 
ogystal. 

Yn dilyn ailasesiad o’r achosion, gofynnodd Arolygiaeth Gofal Cymru am ‘gynhadledd gwelliant’ a 
chynllun gweithredu i fynd i’r afael â’r prif feysydd o bryder ynghylch staffio, sicrhau ansawdd a rhai 
prosesau adrannol.  

Cafwyd canmoliaeth yn yr adborth gan Arolygiaeth Gofal Cymru mewn perthynas â natur agored a 
gonestrwydd y rheolwyr y cwrddwyd â hwynt, a nodwyd bod yr aelodau staff yn “llawn cymhelliant ac 
ymroddiad i ddarparu canlyniadau da i blant.”

Datblygwyd cynllun gweithredu a chynhaliwyd cynhadledd gwelliant ym mis Hydref. Roedd y pethau 
a drafodwyd yn cynnwys:

• Trefniadau gwaith a sut i wneud y defnydd gorau o amser swyddfa a thechnoleg.

• Dyblygiad posibl mewn dogfennaeth a phrosesau.

• Prosesau Monitro Achosion a Fframwaith Gynllunio Cyfreithiol.

• Profiad, grwpiau sgiliau ac anghenion datblygu staff.

• Gweithio gydag ein tîm Adnoddau Dynol i fynd i’r afael â swyddi gwag yn yr adran, yn ogystal â 
chymharu tâl ac amodau gydag awdurdodau lleol eraill.

Rhannwyd y cynllun gweithredu a’r strategaeth cyfathrebu gydag Arolygiaeth Gofal Cymru yn ystod y 
gynhadledd, ac ni wnaethpwyd unrhyw argymhellion o ran newidiadau.

Er mwyn hyrwyddo ymgysylltiad staff â’r cynllun, cynhaliwyd cyfres o weithdai ym mis Tachwedd a 
Rhagfyr 2018 i sicrhau fod pob gweithiwr yn cael y cyfle i gyfrannu at ddatblygiadau a gwelliannau 
parhaus yn yr adran.

Canfod barn pobl ifanc a’u teuluoedd
Mae arnom ni eisiau i blant, pobl ifanc a’u teuluoedd ddeall eu bod nhw’n gallu rhannu eu barn a 
gwneud gwahaniaeth gwirioneddol drwy fynychu cyfarfodydd â ni.

Mae Cyngor Gofal Pobl Ifanc yn casglu safbwyntiau’r holl blant sy’n derbyn gofal a’r rhai sy’n gadael 
gofal yn Wrecsam. 

Maent yn sicrhau bod y barnau hynny’n cael eu clywed ...a’n bod yn gwneud rhywbeth yn eu cylch.

Mae eu harolwg blynyddol wedi amlygu pwysigrwydd preifatrwydd. Felly ar y sail hon, ac yn dilyn 
cais llwyddiannus am grant, dyma wnaethon nhw...

• Cynhaliwyd gweithdy ar gyfer pobl ifanc, wedi’i hwyluso gan y cwmni theatr No Barriers, i ganfod 
sut y gellir cyfleu pwysigrwydd preifatrwydd iddyn nhw.

• Maent hefyd wedi bod yn gweithio gyda sefydliad o’r enw Fixers i greu ffilm fer, a chyflwynwyd y 
ffilm mewn digwyddiad lansio a oedd yn cynnwys Gofalwyr Maeth a staff y cyngor, yn ogystal â 
phlant sy’n derbyn gofal a phobl sy’n gadael gofal.

Ym mis Medi 2018, derbyniom lythyr cadarnhaol gan Gomisiynydd Plant Cymru yn canmol y gwaith. 
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“Mae’n braf cael bobl yn gofyn beth yw fy 
marn am newidiadau.”
Sylw gan berson ifanc yn yr Arolwg Dinasyddion.

Dyma beth rydym ni eisiau ei wneud yn 2019-20
• Cwblhau a gweithredu dogfennaeth y Cynllun Gofal a Chymorth Rhanbarthol.

• Gweithredu System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru

• Gwella prydlondeb asesiadau.

• Diweddaru a gweithredu ein Cynllun Gweithredu Adrannol
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SAFON 2: 
Gweithio gyda phobl a phartneriaid i warchod a hyrwyddo lles corfforol, 
meddyliol ac emosiynol.
Mae hyn yn golygu cynorthwyo pobl i ofalu am eu hiechyd corfforol, meddyliol ac emosiynol.

GOFAL CYMDEITHASOL I OEDOLION

Yr hyn y dywedom y byddem yn ei wneud
• Sefydlu’r Fframwaith Canlyniadau Cenedlaethol yn llawn i bob gwasanaeth newydd 

ei gomisiynu i sicrhau fod y pethau sy’n bwysig i ddinasyddion yn cael eu mesur fel 
rhan o’n proses monitro contractau

• Treialu comisiynu yn seiliedig ar ganlyniadau mewn gofal cartref.

• Cyflwyno rhagnodi cymdeithasol yn llawn o fewn Gofal Sylfaenol ar draws Wrecsam.

• Adolygu trefniadau Taliadau Uniongyrchol a chynyddu nifer y bobl sy’n elwa o’r 
cyfleuster- gwella’r cymorth sydd ar gael, a gweithio gyda phobl sy’n derbyn taliadau 
i siapio gwasanaethau yn y dyfodol.

• Ymestyn Rhannu Bywydau i ddarparu opsiwn amgen cadarnhaol sy’n canolbwyntio 
ar yr unigolyn, yn hytrach na’r gwasanaethau traddodiadol, a gweithio gyda 
chydweithwyr ar draws Gogledd Cymru i ddatblygu gwasanaeth seibiannau byr 
rhanbarthol.

• Parhau i weithio gyda phartneriaid i integreiddio gwasanaethau cymdeithasol 
a gwasanaethau eraill yn CEM Berwyn, gan sicrhau fod ein gweithdrefnau a’n 
harferion yn ddigon cryf ar gyfer pan fydd y carchar yn llawn.

• Paratoi ymateb ein gwasanaethau cymdeithasol ar gyfer dynion a gaiff eu rhyddhau o 
CEM Berwyn, gan weithredu llinell gymorth a monitro cymheiriaid.

Dyma beth a wnaethom ni

Fframwaith Canlyniadau Cenedlaethol
Mae ein tîm Comisiynu a Chontractau wedi datblygu ymagwedd newydd sy’n sicrhau bod 
canlyniadau lles wrth wraidd ein gweithgareddau comisiynu. 

Caiff manylion gwasanaethau newydd eu tendro eu llunio i fod yn seiliedig ar ganlyniadau. 
Mae hyn yn cynnwys sefydlu’r Fframwaith Canlyniadau Lles Cenedlaethol, a’r dangosyddion 
canlyniadau lles sydd wedi’u cytuno’n genedlaethol – gan sicrhau ein bod yn monitro 
gwasanaethau yn ôl y gwahaniaeth y maent yn ei wneud i fywydau pobl, yn hytrach na chyfrif 
camau gweithredu a chanlyniadau.  

Bydd hyn yn parhau wrth i wasanaethau gael eu hail-dendro a’u datblygu.

Monitro contractau
Rydym yn adolygu ein dulliau monitro contractau i sicrhau eu bod yn seiliedig ar ganlyniadau 
ac yn monitro’r hyn sy’n bwysig i bobl. Rydym wedi gweithio’n galed i ymgysylltu â defnyddwyr 
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gwasanaeth, gofalwyr a darparwyr i ddeall gwir ystyr gofal ‘da’ ar draws gofal cartref, gofal preswyl a 
byw â chymorth.

Rydym yn gweithio’n agos â’n rheoleiddwyr, Arolygiaeth Gofal Cymru, i gael gwared â’r dyblygiad yn 
ein prosesau monitro.

Gweithdy Trydydd Sector
Yn gynharach yn y flwyddyn eleni, cynhaliom weithdy ar y cyd gyda Gwasanaethau Plant a’r 
Trydydd Sector. Pwrpas y gweithdy oedd archwilio sut y gallwn weithio gyda’n gilydd yn well a nodi 
cyfleoedd o ran sut fyddai’r trydydd sector yn gallu ein helpu i ddarparu rhai o’n blaenoriaethau 
allweddol. Mae cynllun gweithredu ar y cyd yn cael ei ddatblygu ar hyn o bryd a fydd yn ein helpu i 
lywio cynlluniau ein gwasanaeth i’r dyfodol.

Gweithio Clwstwr
Er mwyn ein helpu i ymateb i adolygiad Llywodraeth Cymru o iechyd a gofal cymdeithasol (Cymru 
Iachach), mae gwaith rhagarweiniol wedi dechrau â chydweithwyr o Dîm Ardal y Dwyrain Bwrdd 
Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr i weld sut rydym yn datblygu ein gwasanaethau gan ddefnyddio 
model ‘ardal’ neu glwstwr.

Bydd hyn yn creu ffocws cymunedol cryfach ar gyfer gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yn y 
gymuned ac yn cefnogi rhagor o integreiddio – a fydd yn ein galluogi i weithio gyda’n gilydd yn well 
er mwyn cyflawni canlyniadau lles pobl leol. Bydd hyn yn flaenoriaeth dros y 12 mis nesaf

Rhagnodi cymdeithasol
Ystyr rhagnodi cymdeithasol yw pan fo meddygon teulu yn gallu atgyfeirio pobl at grwpiau neu 
weithgareddau cymunedol – yn yr un modd ag y byddant yn rhagnodi unrhyw feddyginiaeth. 

Y nod yw rhoi mwy o bwyslais ar helpu pobl i gyflawni lles cadarnhaol, ac mae Asiantau Cymunedol 
yn chwarae rhan allweddol yn ein hymgais i ddatblygu rhagnodi cymdeithasol yn Wrecsam. 

Maent yn datblygu cysylltiadau cryf gyda’u practisau meddygon teulu lleol – drwy weithio 
o feddygfeydd am ran o’r wythnos (gan ymgysylltu â phobl yn yr ystafell aros) yn ogystal ag 
ymgysylltu’n uniongyrchol â meddygon teulu. O’r 26 o feddygfeydd yn Wrecsam, mae 15 yn 
ymgysylltu ag Asiantaethau Cymunedol.

Pan fyddant yn derbyn atgyfeiriad gan feddyg teulu, maent yn gweithio â’r unigolyn i ddeall beth 
sy’n bwysig iddynt a’u helpu i ddod o hyd i atebion. 

Mae cysylltiadau â meddygfeydd wedi cryfhau, gydag Asiantau yn mynychu cyfarfodydd clwstwr 
meddygon teulu yn rheolaidd. Mae un o arweinwyr y clwstwr hefyd yn aelod o’r Grŵp Llywio 
Asiantau Cymunedol. 

Mae’r cysylltiadau hyn wedi cynyddu nifer yr atgyfeiriadau at Asiantau Cymunedol gan bractisau 
meddygon teulu

Rydym hefyd yn gweithio’n agos â chydweithwyr Gofal Sylfaenol sydd wedi derbyn cyllid i ddatblygu 
gwasanaeth rhagnodi cymdeithasol gwell ar gyfer pobl ag anghenion mwy cymhleth. 

Mae Rhagnodwr Cymdeithasol ymroddedig yn gweithio un diwrnod yr wythnos ar draws practisiau 
Hanmer ac Owrtyn, a chafodd gwasanaeth rhagnodi cymdeithasol newydd ar gyfer y fwrdeistref 
sirol gyfan ei lansio ym mis Ionawr 2019
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Astudiaeth Achos
Dyma ddisgrifiad Asiant Cymunedol o sut wnaethant helpu rhywun oedd yn teimlo’n ynysig....

“Cafodd dynes 52 oed - a oedd yn dioddef o arthritis, difrod nerfol a gorbryder – ei hatgyfeirio 
ataf gan ei meddyg teulu.

“Roedd arni angen cymorth gyda’i ffurflen adolygu Taliad Annibyniaeth Bersonol, am nad 
oedd hi’n gallu mynd i’r Ganolfan Cyngor Ar Bopeth yn bersonol oherwydd ei hiechyd 
meddwl.

“Buom yn trafod ei hunigedd a’i diddordebau. Mae hi’n eithaf hoff o grefft, ond dydi hi ddim 
yn gallu canolbwyntio na chymell ei hun i wneud unrhyw beth gartref.

“Buom yn trafod ei hiechyd meddwl a’i gorbryder, a’r ffordd y mae ei hunigedd gartref yn 
gwaethygu ei gorbryder. Mi wnes i gynnig mynd â hi i grŵp celf.

“Gofynnais hefyd a oedd hi’n derbyn unrhyw gymorth i reoli ei hiechyd meddwl, ac mi wnes i 
ei chyfeirio at MIND ac Advance Brighter Futures.

“Ychydig yn ddiweddarach, fe ffoniodd yn gofyn am gymorth gyda’i ffurflen adolygu Lwfans 
Cyflogaeth a Chymorth, a rhoddodd wybod imi ei bod wedi sgwrsio â’i meddyg teulu a’i bod 
yn cael ei hatgyfeirio at y Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol i ymdopi â thrawma yn y gorffennol

“Mae hi bellach yn teimlo’n barod i roi cynnig ar reoli ei hiechyd meddwl.”

Taliadau Uniongyrchol
Os ydych chi’n gymwys am gymorth gydag eich costau gofal cymdeithasol, gallwch chi (neu rywun 
o’ch dewis chi) dderbyn yr arian yn syth - gallwch chi benderfynu sut i’w ddefnyddio. ‘Taliad 
Uniongyrchol’ yw hyn. 

Rydym wedi gwneud cynnydd da tuag at wella ein cynnig Taliadau Uniongyrchol ar draws Wrecsam. 

Mae polisïau a gweithdrefnau allweddol wedi’u hadolygu i sicrhau ein bod yn cydymffurfio â’r 
Ddeddf. 

Mae wedi’i gytuno y byddwn yn gallu darparu cardiau talu ymlaen llaw – i symleiddio’r broses o 
weinyddu a rheoli taliadau (sy’n dda ar gyfer yr adran a’r cwsmeriaid). 

Rydym yn ymgynghori â phobl sy’n derbyn taliadau, i’w helpu nhw i ddefnyddio’r ffordd newydd o 
weithio. 

Mae hyfforddiant hefyd wedi’i ddarparu ar gyfer gweithwyr cymdeithasol – er mwyn sicrhau eu bod 
yn teimlo’n hyderus yn hyrwyddo Taliadau Uniongyrchol wrth siarad â phobl ag anghenion gofal a 
chymorth. Mae pamffledi a phosteri diwygiedig hefyd wedi’u datblygu. 

Comisiynwyd gwasanaeth cymorth trydydd parti newydd, a fydd yn barod i gael ei lansio ym mis 
Ebrill 2019. 

Bydd y gwasanaeth yn parhau i ddarparu gwybodaeth, cyngor a chymorth i dderbynwyr newydd a 
derbynwyr posibl am sut i reoli Taliadau Uniongyrchol. 

Mae Cynorthwywyr Personol yn darparu cymorth un-i-un i bobl gyda Thaliad Uniongyrchol. Er 
mwyn cynyddu nifer y bobl sy’n derbyn Taliad Uniongyrchol, mae’n rhaid i ni recriwtio mwy o 
Gynorthwywyr Personol. Mae datblygiadau cydweithrediadau neu fentrau cymdeithasol, a fydd yn 
gwella marchnad y Cynorthwywyr Personol, hefyd yn ofyniad allweddol o’r gwasanaeth newydd – yn 
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ogystal â datblygu dulliau newydd a fydd yn gadael i bobl gronni eu taliadau i roi mwy o ddewis a 
hyblygrwydd iddynt. 

Drwy’r Grant Cynhwysiant Cymunedol, mae’r adran yn cynyddu nifer y grwpiau a’r gweithgareddau 
lleol y gall pobl gael mynediad atynt drwy eu Taliad Uniongyrchol. 

Mae ein gweledigaeth yn glir. Dylai pobl sydd angen gofal a chymorth allu cael mynediad at 
weithgareddau yn eu cymuned leol (gyda chymorth cynorthwyydd personol os oes arnynt angen un) 
– yn hytrach na gorfod dibynnu ar ganolfan ddydd safle penodol traddodiadol.

Rhannu Bywydau
Rydym yn ymestyn ein prosiect Rhannu Bywydau i gynnig cymorth dydd i bob oedolyn, yn ogystal 
â seibiannau byr fel opsiwn amgen i seibiant cartref gofal a lleoliadau oedolion. Bydd hyn yn darparu 
opsiwn amgen i ofal preswyl, ac yn helpu pobl i symud tuag at fyw’n annibynnol.

Rydym wedi bod yn gweithio gyda PSS – darparwr Gwerth Cymdeithasol profiadol – ers mis 
Tachwedd 2018 er mwyn darparu’r gwasanaethau newydd hyn yn Wrecsam. Yr allwedd i’w 
llwyddiant yw recriwtio gofalwyr Rhannu Bywydau hunangyflogedig.

Mae PSS yn dechrau recriwtio gofalwyr, ond yn amlwg ni fydd hyn yn digwydd dros nos. Felly yn y 
cyfamser, gall pobl gael mynediad at seibiant yn y ffordd arferol.

Carchar Ei Mawrhydi Berwyn
Wrth i’r carchar dderbyn mwy o ddynion, roeddem wedi bwriadu adolygu ein cynnig gwasanaeth. 
Fodd bynnag, mae’r cynnydd yn y feddiannaeth wedi cymryd mwy o amser na’r disgwyl, felly mae’r 
cytundeb gwreiddiol yn parhau i fod ar waith ar hyn o bryd. 

Mae Gofal Cymdeithasol i Oedolion yn cyd-ariannu Swyddog Ymgysylltu a gaiff ei gyflogi gan Fwrdd 
Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr i ddatblygu ‘cefnogaeth gan gymheiriaid’ ar gyfer dynion y carchar. 

Mae Berwyn bellach yn darparu llety ar gyfer staff Gofal Cymdeithasol i Oedolion sy’n gweithio ar y 
safle, sy’n ein helpu i ddarparu presenoldeb llawn-amser. 

Darperir therapi galwedigaethol a gofal personol drwy gytundeb â Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi 
Cadwaladr, gan sicrhau ymateb integredig a phrydlon. 

Mae’r llinell gymorth a’r mentora cymheiriaid a fwriedir wedi’i oedi yn sgil problemau cyflogaeth, a 
phroblemau llety ym Merwyn.

Darperir cymorth gwasanaethau cymdeithasol i ddynion a gaiff eu trosglwyddo i garchardai eraill 
neu ddynion a gaiff eu rhyddhau i Wrecsam neu Ogledd Cymru gan dîm ymroddedig o weithwyr 
cymdeithasol a gaiff eu rheoli gan ein Tîm UPM.

Dyma beth rydym ni eisiau ei wneud yn 2019-20
• Parhau i ddatblygu a phrofi ein dulliau monitro contractau yn seiliedig ar ganlyniadau 

newydd ar draws pob maes gwasanaeth - gan weithio’n agos ag Arolygiaeth Gofal 
Cymru i leihau dyblygiad a sicrhau dull mwy syml.

• Gyda chefnogaeth y cynnig Grant Gweddnewid Gwasanaethau Cymunedol – datblygu 
ein hymagwedd ar gyfer gwaith yn seiliedig ar glwstwr mewn partneriaeth â Bwrdd 
Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a budd-ddeiliaid allweddol i ddatblygu gwasanaethau 
cymunedol iechyd a gofal cymdeithasol mwy integredig.
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• Gweithio gydag arweinwyr clwstwr Gofal Sylfaenol i ddatblygu model clir ar gyfer 
rhagnodi cymdeithasol yn Wrecsam.

• Gweithio gydag ein darparwr Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol i gyflawni 
ein gweledigaeth strategol ar gyfer Taliadau Uniongyrchol.

• Gweithio gyda phartneriaid i weithredu’r Strategaeth Anabledd Dysgu Rhanbarthol a’r 
cynnig Grant Gweddnewid Strategaeth Anabledd Dysgu.

• Gweithio gyda phartneriaid i weithredu’r cynnig Grant Gweddnewid Iechyd Meddwl. 

GOFAL CYMDEITHASOL I BLANT

Yr hyn y dywedom y byddem yn ei wneud
• Ail-sefydlu rôl swyddog recriwtio a gweithredu ymgyrch recriwtio i gynyddu ein 

cronfa o ofalwyr maeth sydd ar gael

Dyma beth a wnaethom ni
Gofalwyr maeth a recriwtio
Mae’r cynnydd yn nifer y plant sy’n derbyn gofal yn cael effaith ar bob un o’n timau gofal 
cymdeithasol, ond mae’n rhoi pwysau sylweddol ar ein Tîm Maethu. 

Mae’r tîm yn gyfrifol am recriwtio, asesu a chymeradwyo gofalwyr maeth. 

Mae’n rhaid iddo ymateb yn sydyn i geisiadau am lety, meddwl yn greadigol am sut i recriwtio 
gofalwyr maeth newydd, bodloni gweithdrefnau statudol â gofalwyr presennol, a rheoli’r galw 
cynyddol am asesiadau hyfywedd a gofalwyr sy’n berthnasau. 

Pan gaiff plant eu lleoli ag aelodau teulu, mae’n rhaid i’r tîm gwblhau Asesiad Gofalwr Maeth 
sy’n Berthynas. 

Mae’n rhaid i asesiadau gofalwyr maeth sy’n berthnasau hefyd gynnwys asesiad hyfywedd, ac 
mae’r ddau beth yn ymofyn gwaith dwys sy’n cael effaith ar fusnes craidd y tîm, sef recriwtio, 
asesu a chadw gofalwyr maeth generig a therapiwtig. 

Hefyd, unwaith y bydd gofalwyr sy’n berthnasau wedi’u cymeradwyo, maent yn destun yr un 
adolygiadau ac ymweliadau statudol, sy’n cael effaith pellach ar adnoddau’r tîm. 

Yr her o fewn y Tîm Maethu yw dod o hyd i gydbwysedd rhwng recriwtio a chadw gofalwyr 
maeth generig a therapiwtig, ac ymdrin â’r galw cynyddol am asesiadau gofal gan berthynas. 

Ar hyn o bryd, nid oes gan y tîm ddigon o ofalwyr mewnol i fodloni’r cynnydd yn nifer y plant 
sy’n defnyddio’r system gofal. Felly, mae’n rhaid defnyddio lleoliadau asiantaeth drud. 

Er mwyn helpu i gynyddu’r gronfa o ofalwyr maeth sydd wedi’u cymeradwyo, rydym 
wedi penodi swyddog recriwtio i wella ymwybyddiaeth yn y gymuned a chynnal mwy o 
ddiddordeb. 

Eu nod yw goruchwylio’r broses o recriwtio gofalwyr maeth generig a therapiwtig - gan sicrhau 
bod y mwyafrif o anghenion plant sy’n derbyn gofal yn Wrecsam yn cael eu bodloni gan 
ddarpariaeth fewnol, a lleihau ein dibyniaeth ar leoliadau asiantaeth
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Helpu plant gydag anghenion cymhleth
Rydym o bryd i’w gilydd yn derbyn plant gydag anghenion cymhleth, a fyddai o bosibl yn elwa mwy 
o ofal maeth therapiwtig, yn hytrach na byw mewn lleoliadau preswyl.

Felly rydym ni wedi datblygu dull i ymdrin â hyn – o’r enw Prosiect Dychwelyd ac Atal Wrecsam.

Drwy ddefnyddio arian y Gronfa Gofal Integredig, rydym wedi ei ymestyn i fod yn fodel isranbarthol 
rhyngom ni a Sir y Fflint, er mwyn hyrwyddo cymorth ar gyfer plant sy’n derbyn gofal ac angen 
lleoliadau maeth therapiwtig cymhleth ymhellach.

Rhywun i droi atynt
Mae gennym ni nyrs bwrdd iechyd sy’n gweithio o fewn ein tîm gwasanaethau cymdeithasol. Maent 
yn gweithio gydag ymwelwyr iechyd, nyrsys ysgol a phaediatregwyr er mwyn helpu i ofalu am y 
plant yr ydym yn eu cefnogi.

Rydym ni hefyd yn cynnig cymorth i bobl ifanc 11-18 oed sydd wedi bod yn yr ysbyty oherwydd 
hunan niweidio neu ymddygiad peryglus arall.

Mae hyn yn rhan o brosiect yr ydym ni wedi bod yn ei gynnal â’r bwrdd iechyd ers 2006.

Gweithdy Trydydd Sector
Cynhaliodd gofal cymdeithasol oedolion a phlant, ynghyd â Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol 
Wrecsam, weithdy ym Mhrifysgol Glyndŵr ym mis Hydref 2018 er mwyn cefnogi’r gwaith ar y cyd 
gyda’r trydydd sector.

Roedd yn ddigwyddiad poblogaidd gyda chynrychiolwyr o amrywiaeth o wasanaethau sy’n 
gweithredu ar draws y trydydd sector yn bresennol. Y nod oedd ystyried sut gallai’r sector gefnogi 
gwasanaethau cymdeithasol a’i flaenoriaethau, a’r hyn y gallwn ni i gyd ei wneud er mwyn cael 
gwared â’r rhwystrau sy’n atal gweithio mewn partneriaeth yn effeithiol, lleihau dyblygiad, ac 
ystyried dulliau ymgysylltu i gefnogi dull mwy cyd-gynhyrchiol o helpu teuluoedd.

Rydym yn y broses o gasglu’r prif negeseuon o’r gweithdy a bydd y rhain yn llywio cynlluniau’r 
gwasanaeth i’r dyfodol.

Helpu teuluoedd
Rhaglen a gaiff ei hariannu gan Lywodraeth Cymru sy’n gweithredu mewn rhannau arbennig o 
Wrecsam yw Dechrau’n Deg. Mae’n helpu plant o’u crud hyd at eu pen-blwydd yn bedair oed, yn 
ogystal â’u rhieni / gofalwyr.  

Nod y rhaglen yw helpu plant a phobl ifanc i gael y dechreuad gorau posibl mewn bywyd ar gyfer eu 
twf a’u datblygiad yn y dyfodol. 

Mae’r gwasanaeth yn cyflogi Gweithiwr Cymdeithasol, Ymarferydd Iechyd Meddwl a Therapydd 
Iaith a Lleferydd sy’n gweithio ochr yn ochr â gweithwyr proffesiynol iechyd a gofal cymdeithasol ac 
yn ymweld â chartrefi teuluoedd sydd o bosibl angen cymorth i nodi eu hanghenion yn gynnar, cyn 
i bethau waethygu. Mae’r gwasanaeth hefyd wedi cyflwyno rhaglenni ‘ioga babanod’ a ‘siaradwch 
gyda’ch babi’ yn llwyddiannus eleni. 

Mae’r gwasanaeth yn darparu cefnogaeth ymweliadau iechyd dwys, cymorth ar gyfer datblygiad iaith 
cynnar, cymorth i rieni a gofal ar gyfer plant rhwng 2 a 3 oed. 

Mae gwasanaethau Dechrau’n Deg am ddim i deuluoedd ac mae gwybodaeth ar gael gan 
fydwragedd, ymwelwyr iechyd ac yn swyddfa Dechrau’n Deg yn Hafod y Wern. 
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“Mae hwn yn wasanaeth gwych 
ac mae’r tîm yn gweithio’n galed iawn. 
Nid oes gennyf ddim ond canmoliaeth 
i’r tîm yn Hafod y Wern - maent wedi 
bod o gymorth mawr i mi.”
Sylw gan ddefnyddiwr gwasanaeth ar dudalen Facebook Dechrau’n Deg.

Astudiaeth Achos
Dyma ddisgrifiad gweithiwr cymdeithasol Dechrau’n Deg o sut y gwnaethant helpu teulu...

“Roedd gweithwyr proffesiynol o fewn Dechrau’n Deg yn bryderus am deulu oherwydd cyflwr 
y cartref a’r effaith ar ddatblygiad y plant.  

 “Mae gan yr ail blentyn anabledd dysgu ac mae’r fam yn bryderus y bydd y ddau ieuengaf yn 
datblygu anableddau dysgu yn ogystal. Mae presenoldeb y trydydd plentyn ym meithrinfa’r 
ysgol yn isel iawn, ac nid yw’r pedwerydd plentyn yn gallu cerdded. 

 “Cafodd y fam ei cham-drin yn rhywiol pan oedd hi’n blentyn, ac mae hi hefyd yn teimlo’n 
ynysig yn gymdeithasol ac yn dioddef o broblemau iechyd meddwl. Mae hi’n osgoi agor 
llythyrau, a allai arwain at ddyled i’r teulu. 

 “Mae’r tad yn cael trafferth rheoli salwch meddwl y fam a’i effaith ar y teulu, mae ei hwyliau 
drwg a’i gorbryder yn cael effaith ar ei chymhelliant i reoli cyflwr amhriodol y cartref.  

 “Mae’r tad hefyd yn dioddef o hwyliau drwg, ond mae’n llwyddo i fynd i’w waith. Daeth i’r 
swyddfa i ofyn am gymorth. 

 “Mae’r teulu yn derbyn pecyn gofal gan Dechrau’n Deg sy’n cynnwys cymorth ymwelydd 
iechyd dwys (yn ogystal ag apwyntiadau yn y clinig), y grŵp Sgwrsio iaith a chwarae, gweithiwr 
cefnogi teuluoedd, therapydd lleferydd ac iaith ac ymarferydd iechyd meddwl sylfaenol. 

 “Nid yw’r teulu wedi ymgysylltu llawer â’r gwasanaethau yn y gorffennol. Mae hefyd wedi bod 
yn anodd cael mynediad at gartref y teulu. Mae hanes hir o gyfranogiad gwasanaeth a diffyg 
cydymffurfiaeth gan y fam. 

 “Trefnwyd ymweliad cychwynnol gan ymarferydd iechyd meddwl Dechrau’n Deg i drafod yr 
atgyfeiriad. Roedd y fam yn bryderus iawn am weithiwr cymdeithasol yn ymweld â’i chartref a 
goblygiadau hynny. 

 “Yn ystod yr ymweliad, sicrhawyd y fam mai fy rôl i oedd ei helpu i wella cyflwr y cartref. 
Ymddengys bod hyn wedi’i chysuro, a chytunodd i mi ymweld eto.  

 “Yn ystod fy ymweliad cyntaf, fe wnaethom gwblhau’r offeryn ‘cyflwr y cartref ’ gyda’n gilydd. 
Bwriad hyn oedd ei gwneud yn ymwybodol o’r pryderon i’w galluogi hi i wneud y newidiadau. 

 “Canlyniad yr asesiad oedd, pe bai cyflwr y cartref yn parhau i fod yn faes o bryder, y byddai 
hynny’n cael effaith bellach ar les y plant. Bues yn agored ac yn onest gan egluro fy mhryderon.
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“Roedd y fam yn ymddangos yn agored wrth iddi drafod ei phryderon â mi. Dywedodd bod 
ei chartref yn codi cywilydd arni, ac nad oedd arni eisiau i weithwyr proffesiynol ymweld â’r 
cartref nes y bydd hi wedi gwneud newidiadau. 

“Yn dilyn ail wythnos yr ymyrraeth, roedd y rhieni wedi glanhau’r gegin a’r ystafell ymolchi. 
Roeddent hefyd wedi glanhau’r ystafell fyw, ac un o lofftydd y plant. Roeddent wedi cael 
gwared â’r llanast yn yr ystafell fyw, a olygodd bod yna le i’r plant chwarae bellach. 

“Mae’r plentyn ieuengaf bellach yn cerdded yn annibynnol. Mae’r rhieni’n llwyddo i gadw’r 
cartref mewn cyflwr da. Er mwyn hyrwyddo arfer yn seiliedig ar dystiolaeth, aethom yn ôl at 
yr offeryn cyflwr y cartref unwaith eto, a chofnodwyd y newidiadau cadarnhaol. 

“Mae’r plant bellach yn mynychu meithrinfa a darpariaeth chwarae. Mae’r plentyn ieuengaf 
yn mynychu’r gwarchodwr plant yn rheolaidd. Mae’r fam wedi defnyddio Dechrau’n Deg a 
gwasanaethau allanol i fodloni ei hanghenion ei hun. 

“Pe na bai’r teulu wedi ymgysylltu â gweithiwr cymdeithasol Dechrau’n Deg i wneud 
gwelliannau, mae’n bosibl y byddai’r achos wedi gwaethygu, ac y byddai Gofal Cymdeithasol 
Plant wedi gorfod ymdrin â’r sefyllfa er mwyn osgoi niwed sylweddol.”

Mae ein timau’n chwarae rhan bwysig yn gwneud yn siŵr bod anghenion iechyd plant yn cael eu 
bodloni, a bod yr holl bobl ifanc mewn gofal yn meddu ar gofnod iechyd ac yn derbyn archwiliadau 
meddygol rheolaidd.

Dyma beth rydym ni eisiau ei wneud yn 2019-20
• Penodi Swyddog Lleoliad ar gyfer y Gwasanaeth Maethu.

• Cynyddu nifer y gofalwyr maeth generig a therapiwtig i leihau ein dibyniaeth ar 
ddarparwyr lleoliadau preswyl a gofal maeth preifat.
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SAFON 3:
Diogelu pobl rhag camdriniaeth, esgeulustod neu niwed.
Mae hyn yn golygu helpu pobl a allai fod mewn perygl o gamdriniaeth, esgeulustod neu ffurfiau 
eraill o niwed neu gam-fanteisio.

GOFAL CYMDEITHASOL I OEDOLION

Yr hyn y dywedom y byddem yn ei wneud
• Parhau i ddatblygu ein polisi ac arferion diogelu i adlewyrchu’r newid mewn 

dyletswydd gyfreithiol dan y Ddeddf, ac ymateb i bolisi a gweithdrefnau 
cenedlaethol newydd gan Lywodraeth Cymru.

• Gwneud y mwyaf o’r gwelliannau perfformiad drwy gael Tîm Diogelu Oedolion ar 
waith.

• Gweithredu contract Gwasanaeth Eiriolaeth newydd er mwyn helpu i reoli’r galw, a 
chynyddu’r dewis a’r rheolaeth ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth.

Dyma beth a wnaethom ni
Gweithdrefnau diogelu
Cymeradwywyd Gweithdrefnau Diogelu Oedolion Dros Dro Wrecsam gan Fwrdd Gweithredol y 
Cyngor ym mis Mawrth 2018. 

Ysgrifennwyd Polisi Diogelu Oedolion i adlewyrchu gofynion y Ddeddf, sy’n amlinellu sut 
rydym yn gweithredu ein dyletswydd gyfreithiol. 

Ar lefel genedlaethol, mae un o’n uwch reolwyr ar y bwrdd yn goruchwylio’r weithred o 
ailysgrifennu Gweithdrefnau Diogelu Oedolion Cymru Gyfan (Dros Dro), ac mae gennym 
gynrychiolaeth ar y gweithgor.

Amddiffyn oedolion
Mae’r Tîm Diogelu Oedolion wedi bod ar waith ers mis Ebrill 2018, ac maent wedi gwneud 
gwelliannau i fesuryddion perfformiad perthnasol.  

Rydym bellach yn ymdrin ag ymholiadau yn llawer cynt ac yn fwy prydlon, ac mae system 
lwybro yn sicrhau ein bod yn ymdrin â phob atgyfeiriad – a’n bod yn ymgymryd â chamau 
sgrinio o fewn 24 awr. 

Mae’r tîm hefyd yn sicrhau bod unigolion wrth wraidd y broses a bod eu barn a’u 
dymuniadau’n cael eu clywed drwy sgwrs ‘beth sy’n bwysig.’  

Caiff pob atgyfeiriad ei oruchwylio gan reolwr arweiniol, sy’n cydlynu ymholiadau ac yn 
cymryd cyfrifoldeb dros benderfyniadau.

Mae’r tîm hefyd wedi gwella’r ffordd yr ydym yn gweithio ag asiantaethau eraill, gan gysylltu 
ag ymarferwyr o Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr am atgyfeiriadau sy’n seiliedig ar 
iechyd ac atgyfeiriadau ysbyty – gan gydlynu’r ymholiadau a sicrhau bod gwybodaeth yn cael 
ei rhannu mewn modd prydlon.
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Gwasanaeth Eirioli
Mewn Gofal Cymdeithasol, unigolyn annibynnol sy’n gallu eich helpu i fynegi eich barn a 
sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed yw eiriolwr. 

Rhwng mis Ebrill a mis Medi 2018, derbyniodd 226 o bobl gymorth gan ein Gwasanaeth 
Eirioli. 

Rydym wedi ail-dendro’r gwasanaeth ym mis Medi, a bydd y darparwr newydd yn dechrau ym 
mis Ionawr 2019. 

Mae’r gwasanaeth newydd hwn yn cynnig darpariaeth glir ar gyfer pobl hŷn ac oedolion ag 
anableddau dysgu neu anableddau corfforol, gan ganolbwyntio ar ddatblygu hunan-eiriolaeth, 
eiriolaeth cyfoedion a chymuned. 

Sicrheir Eiriolaeth Proffesiynol Annibynnol ar gyfer achosion mwy cymhleth neu pan nad oes 
unrhyw un arall ar gael i fod yn eiriolwr ar gyfer yr unigolyn. 

Ar ôl siarad ag amrywiaeth o fudd-ddeiliaid, rydym wedi datblygu cynllun gweithredu manwl 
er mwyn ymateb i’r adroddiad gan Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru o’r enw Sicrhau Lleisiau i 
Bobl Hŷn: Mynediad Pobl Hŷn at Eiriolaeth Annibynnol yng Nghymru’ (2018). 

Ynghyd â’r gwasanaeth newydd ei gomisiynu, bydd hyn yn helpu pobl hŷn i gael mynediad at 
ystod ehangach o eiriolaeth – yn ogystal â’i gwneud yn haws iddynt eirioli dros eu hunain a 
gwneud defnydd o rwydweithiau cymorth anffurfiol.

O ran atgyfeiriadau diogelu, bydd y tîm yn sicrhau bod yr unigolyn yn ymwybodol o’r 
atgyfeiriad, ac os oes ganddynt ddiffyg gallu, byddwn yn sicrhau bod y teulu / eiriolwr yn 
ymwybodol hefyd.

Dyma beth rydym ni eisiau ei wneud yn 2019-20
• Sicrhau fod y Gwasanaeth Eirioli yn datblygu, ac adolygu’r canlyniadau a gyflawnir ar 

gyfer pobl

• Darparu’r camau gweithredu a amlinellir yn ein hymateb i’r adroddiad Sicrhau 
Lleisiau i Bobl Hŷn.

• Cyflawni 100% o gydymffurfiaeth â gweithdrefnau Re-X

GOFAL CYMDEITHASOL I BLANT
Yr hyn y dywedom y byddem yn ei wneud
• Adolygu a diweddaru dogfennaeth asesiad risg sy’n ategu at ddadansoddi’r asesiadau.

• Cwblhau arolygiad o broses y Panel Camfanteisio’n Rhywiol Ar Blant yn sgil y 
newidiadau i’r canllawiau cenedlaethol yn 2018.

• Sicrhau fod gofal cymdeithasol plant yn parhau i gydymffurfio â’r Rheoliadau Diogelu 
Data Cyffredinol yn unol â’r rhaglen gorfforaethol.

• Cwblhau adolygiad o ansawdd y cynlluniau amddiffyn plant ac ymgymryd ag 
unrhyw gamau gweithredu a nodwyd.
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Dyma beth a wnaethom ni
Roedd 2018-19 yn flwyddyn brysur i’r Tîm Diogelu Pobl, gyda rhagor o alw ar wasanaethau a’r 
tîm yn gorfod ymateb i achosion cymhleth.

Yn dilyn cyfnod hir o sefydlogrwydd, mae’r heriau staffio mewn perthynas â rolau Swyddogion 
Adolygu a Diogelu Annibynnol wedi cael effaith ar brydlondeb ein hadolygiadau Plant Dan 
Ofal ac Amddiffyn Plant. 

Rydym yn parhau i gydweithio gydag ein cydweithwyr yn yr adran Adnodau Dynol i gefnogi 
sefydlogrwydd hirdymor o fewn y rolau hyn. 

Rydym wedi gwneud cynnydd da mewn perthynas â’n hamcanion ar gyfer eleni. 

Mae hyfforddiant pellach ar gyfer staff a rheolwyr gwaith cymdeithasol wedi bod ar waith trwy 
gydol 2018-19 i gefnogi datblygiad ein hasesiad risg enghreifftiol. 

Rydym wedi ymgorffori’r asesiad risg i broses Adran 47, gan leihau dyblygiad a gwaith papur. 

Yn unol â’r cynigion sydd wedi’u hamlinellu yn y canllawiau cenedlaethol drafft ar gyfer 
Camfanteisio’n Rhywiol Ar Blant, rydym wedi ymestyn cylch gwaith y Panel Camfanteisio’n 
Rhywiol Ar Blant yn Wrecsam i ymgorffori pob math o gam-fanteisio.

Mae’r panel bellach yn cael ei adnabod fel y Panel Gweithredol ar gyfer plant sydd Ar Goll, 
yn cael eu Camfanteisio neu eu Masnachu (MET) ac mae’n cynnwys plant a phobl ifanc sy’n 
agored i niwed yn sgil cyfnodau o fod ar goll, o gael eu cam-fanteisio (gan gynnwys cam-
fanteisio troseddol) a chael eu masnachu. Rydym hefyd yn cynnal cyfarfodydd MET gyda 
chydweithwyr yn Sir y Fflint - i ystyried unrhyw batrymau neu dueddiadau ar draws Gogledd 
Ddwyrain Cymru.

Mae’r adran wedi datblygu’n dda, gan sicrhau ein bod yn parhau i gydymffurfio â Rheoliadau 
Diogelu Data Cyffredinol a gyflwynwyd yn 2018. 

Rydym wedi diweddaru ein hysbysiadau preifatrwydd ar wefan y cyngor, ac mae gennym 
gofrestr gyson o’n holl ‘asedau’ gwybodaeth. 

Mae gwaith yn mynd rhagddo i sicrhau bod gennym gofnod cyfredol o’r ‘llifau’ gwybodaeth 
sy’n dod i mewn ac allan o’r adran fel cofnod o’n gweithgareddau prosesu. 

Yn y dyfodol, rydym yn bwriadu hyfforddi pob un o’n Gweinyddwyr Asedau Gwybodaeth, 
sy’n rheolwyr tîm gan amlaf - o ran sut i ddefnyddio’r system electronig i gefnogi cofnodion 
prydlon a chywir o unrhyw newidiadau i asedau a llifau.        

Yn dilyn ein harchwiliadau diogelu rheolaidd, fe wnaethom ystyried ansawdd ein cynlluniau 
amddiffyn plant, ac rydym wedi bod yn gweithio gydag awdurdodau lleol eraill i nodi 
meysydd i’w datblygu.

Rydym wedi nodi pethau y mae arnom ni angen eu gwneud, ac wedi cynnwys y rhain yn ein 
cynllun gwella adrannol.
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Gwybodaeth a hyfforddiant
Rydym yn parhau i gynhyrchu newyddlen diogelu chwarterol, ac rydym yn ei dosbarthu ar draws y 
cyngor.

Rydym hefyd yn parhau i ddarparu hyfforddiant i gynghorwyr ar ein Polisi Diogelu Corfforaethol.

Mae’r Cynllun Gweithredu Diogelu Corfforaethol wedi’i ddiweddaru i adlewyrchu materion sy’n 
dod i’r amlwg er enghraifft ‘Llinellau Sirol’ (gangiau) Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod, 
Caethwasiaeth Fodern a PREVENT (Gwrthderfysgaeth)... ac ein cyfrifoldebau i helpu i fynd i’r afael 
â’r problemau hyn

Ymgysylltu â phlant a theuluoedd
Rydym yn parhau i geisio cynyddu cyfranogiad plant a theuluoedd yn y broses amddiffyn plant. Mae 
hyn yn rhan o’n strategaeth ymgysylltu adrannol. 

Rydym ni wedi gwella’r ffordd yr ydym yn ymgysylltu â phobl ifanc ar ôl iddyn nhw gael eu hasesu 
a’u hatgyfeirio at ein prosesau Amddiffyn Plant a Phlant sy’n derbyn Gofal.

Cyn pob cyfarfod adolygu, byddwn yn anfon ffurflen addas i blant atynt fel eu bod yn medru mynegi 
eu teimladau a’u dymuniadau.

Mae gennym bellach ffurflenni adborth er mwyn cael gwell dealltwriaeth ynghylch sut mae’r 
cyfarfodydd o safbwynt plant, ac i siapio sut rydym ni’n gwneud pethau yn y dyfodol.

Mae’r Swyddogion Adolygu a Diogelu Annibynnol yn gweithio â gofalwyr maeth, a fydd yn darparu 
darlun o blant a phobl ifanc mewn gofal yn gwneud rhywbeth maent yn ei fwynhau ym mhob 
adolygiad - er mwyn hyrwyddo gwaith ‘siwrnai bywyd.’

Rhoi cyngor
Rydym ni’n rhannu gwybodaeth ac arbenigedd – yn fewnol a gydag asiantaethau partner – mewn 
amrywiol ffyrdd.

Mae’r Tîm Diogelu Pobl yn darparu cyngor i staff sy’n gweithio â phobl ifanc mewn perygl o niwed.

Mae’r arbenigedd yn y tîm yn helpu i ddarparu dull diogelu cyson ar draws y gwasanaethau 
cymdeithasol yn Wrecsam.

Cam-drin Domestig
Mae gennym ni ymagwedd ranbarthol ar gyfer cam-drin domestig ac rydym wedi darparu 
hyfforddiant ar sut mae’n cael effaith ar blant a’u teuluoedd yn ddiweddar. Mae’r hyfforddiant hwn ar 
gael i’n holl weithlu gofal cymdeithasol.

Rydym wedi comisiynu a darparu’r ‘Rhaglen Rhyddid’ (Hyfforddi’r Hyfforddwr) drwy gydol mis 
Medi 2018. Roedd hyn yn cynnwys hyfforddiant ‘Rhydd Am Byth’ i ymgeiswyr a lwyddodd i 
gwblhau’r Hyfforddiant Hwylusydd Rhaglen Rhyddid.

Ehangwyd yr hyfforddiant i gynnwys asiantaethau partner a thrwy gysylltiadau â BAWSO, llwyddom 
i hyfforddi hwylusydd sy’n siarad Pwyleg - maes sydd eisoes wedi’i nodi fel bwlch sgiliau. (Sylwer 
fod BAWSO yn cynrychioli ‘Black Association of Women Step Out’, ond mae eu gwaith yn llawer 
ehangach na mae’r enw’n ei awgrymu, ac mae’n darparu llawer o wasanaethau i gymunedau o 
leiafrifoedd ethnig.)
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Rydym wedi parhau i chwarae rhan weithredol yn yr ‘Wythnos Ddiogelu’, gan gynnwys slot ar Calon 
FM eleni, er mwyn codi ymwybyddiaeth ac amlygu’r broblem o gam-drin domestig.

Diwylliant dysgu
Mae’n amhosibl dysgu gormod, ac rydym ni wedi ymrwymo i ddatblygu diwylliant dysgu yma yn 
Wrecsam.

Er enghraifft, mae argymhellion o Adolygiadau Ymarfer Plant (sy’n edrych ar ddigwyddiadau 
cam-drin neu esgeulustod difrifol yng Nghymru) yn cael eu rhannu gyda’n timau gwasanaethau 
cymdeithasol. 

Rydym ni’n eu defnyddio i ddatblygu ein gweithdrefnau ac i siapio’r hyn rydym ni’n ei wneud.

Rydym ni’n cyfrannu arbenigedd ac adnoddau at Fwrdd Diogelu Plant Gogledd Cymru hefyd – sy’n 
helpu i gydlynu’r gwaith aml-asiantaeth yn y rhanbarth.

Dyma beth rydym ni eisiau ei wneud yn 2019-20
• Lleihau a symleiddio nifer y dogfennau a gwblheir fel rhan o’r broses Amddiffyn 

Plant

• Parhau i weithio â chydweithwyr o’r adran Adnoddau Dynol i wella sefydlogrwydd 
ein swyddi Swyddogion Adolygu a Diogelu Annibynnol o fewn y Tîm Diogelu Pobl

• Adolygu a datblygu cynnwys ein cynllun amddiffyn plant.

• Sicrhau fod Gofal Cymdeithasol Plant yn parhau i gydymffurfio â’r Rheoliadau 
Diogelu Data Cyffredinol yn unol â’r terfynau amser corfforaethol.

• Gwella prydlondeb ein hadolygiadau o Gynlluniau Gofal a Chymorth, gan gynnwys y 
rhai ar gyfer plant sy’n derbyn gofal a phlant ar y Gofrestr Amddiffyn Plant.

o blant 7 oed + wedi nodi ‘ydw’ neu ‘weithiau’ 
pan ofynwyd iddynt a ydynt yn teimlo’n ddiogel.

Arolwg Dinasyddion 2018
95%
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SAFON 4:
Helpu pobl i ddysgu, datblygu a chymryd rhan mewn cymdeithas.
Mae’r safon hwn yn ymwneud ag annog pobl i gymryd rhan yn eu cymdeithas – eu helpu i ddysgu, 
rhyngweithio â phobl eraill a bod yn rhan o’u cymunedau.

GOFAL CYMDEITHASOL I OEDOLION

Yr hyn y dywedom y byddem yn ei wneud
• Sefydlu a datblygu ein gwasanaeth Rhannu Bywydau yn llawn

• Parhau i ymestyn rôl yr Asiantau Cymunedol.

• Cwblhau a gweithredu adolygiad llawn o gyfleoedd dydd a gwaith.

Dyma beth a wnaethom ni

Rhannu Bywydau
Yn ogystal ag ymestyn ein gwasanaeth Rhannu Bywydau i gynnig seibiannau byr (gweler Safon 
2), rydym hefyd wedi ymestyn ein cymorth mewnol i gynnwys oedolion ag anabledd dysgu 
neu anabledd corfforol.

Y nod yw symud i ffwrdd o ddarparu Cymorth Gwaith Prosiect drwy ddarparwyr gofal 
cartref, a datblygu cyfleoedd newydd a fyddai’n galluogi pobl i fod yn fwy cysylltiedig â bywyd 
teuluol a chymunedol.

Penodwyd gweithiwr cymdeithasol ymroddedig i adolygu pob achos, ac er ei fod yn cymryd 
mwy o amser na’r disgwyl, mae’n parhau’n flaenoriaeth allweddol i ni. Gan gofio am y 
problemau mewn perthynas â chapasiti o fewn gofal cartref, mae’n rhywbeth y mae’n rhaid i ni 
ei ddatblygu’n gyflym.

Yn sgil hyn, rydym wedi penderfynu gofyn i PSS (yr un sefydliad a gomisiynwyd i ddarparu 
seibiannau byr a lleoliadau i oedolion) i ymgymryd â’r gwaith.

Asiantau Cymunedol
Mae Asiantau Cymunedol yn chwarae rhan allweddol yn sut mae’r Adran yn cefnogi 
cymunedau cryf a gwydn - gan alluogi pobl hŷn i ganfod atebion lleol i fodloni eu hanghenion, 
yn hytrach na gorfod defnyddio’r Gwasanaethau Cymdeithasol.

Fel y disgrifiwyd yn Safon 2, maent yn darparu cysylltiad pwysig â meddygon teulu a 
mecanwaith i ddoctoriaid gyfeirio rhieni at weithgareddau cymunedol, yn hytrach na rhagnodi 
meddyginiaeth iddynt yn syth.

Maent hefyd yn cefnogi datblygiad gweithgareddau a grwpiau lleol. Mae llawer o’u 
gweithredoedd yn parhau i ganolbwyntio ar unigolion diamddiffyn, unigolion sy’n teimlo’n 
ynysig ac angen cymorth i ail-gysylltu â’u cymunedau neu i ddefnyddio’r system iechyd a gofal 
cymdeithasol sy’n gallu bod yn gymhleth iawn.

Mae’r Grant Gofal Integredig yn darparu ar gyfer Asiantau Cymunedol ar draws 23 o feysydd, 
gan bontio’r bylchau rhwng y gymuned leol a sefydliadau statudol a gwirfoddol. 
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Dyma rai o’r canlyniadau a nodwyd o ran pobl hŷn:

• roedd 88% o’r bobl a gwestiynwyd yn teimlo bod eu cysylltiad â’r Asiant Cymunedol wedi 
helpu i wella eu cymhelliant.

• roedd 63% yn teimlo ei fod wedi helpu i wella eu hiechyd emosiynol.

• roedd 88% yn teimlo ei fod wedi helpu i wella eu hunigrwydd / arwahanrwydd 
cymdeithasol.

• dywedodd 88% ei fod wedi helpu i wella ansawdd eu bywyd.

Trefnwyd hyfforddiant datblygu cymunedol yn seiliedig ar asedau - ffordd newydd o weithio 
gyda chymunedau sy’n canolbwyntio ar ganfod a chysylltu’r gronfa gyfoethog o dalentau 
ac asedau mewn cymuned i wneud newid cymunedol cadarnhaol a chynaliadwy – ar gyfer 
Asiantau Cymunedol ym mis Tachwedd a oedd yn canolbwyntio ar sut y gellir cefnogi pobl 
mewn modd ymarferol i gael y bywyd cyd-ddibynnol gorau posibl, yn ogystal â lleihau’r 
ddibyniaeth ar wasanaethau cyhoeddus.

Cyflwynwyd Asiantau Cymunedol i ffurfiau arloesol o weithio, gan gynnwys cydlyniad ardal 
leol, rhagnodi cymdeithasol, bancio amser, cylchoedd cymorth / cylchoedd cymunedol.

Gyda chymorth ystod o fudd-ddeiliaid, rydym wedi datblygu strategaeth i’n helpu i 
ddatblygu ein huchelgeisiau mewn perthynas ag Asiantau Cymunedol, a phenderfynu ar ein 
blaenoriaethau ar gyfer yr ychydig flynyddoedd nesaf.

Astudiaeth Achos
Dyma ddisgrifiad Asiant Cymunedol o sut y gwnaeth hi helpu unigolyn a oedd yn gwella 
ar ôl cael strôc...

“Roedd dynes 71 mlwydd oed wedi symud i fyw at ei merch mewn pentref newydd. Roedd 
hi wedi cael strôc, a olygodd bod yn rhaid iddi dderbyn gofal dwys ac nad oedd hi’n gallu 
dychwelyd i’w chartref ei hun. 

“Bu’n rhaid iddi ddysgu sut i gerdded a siarad unwaith eto. Cafodd y ddynes ei hatgyfeirio ataf 
er mwyn ei helpu i ymgysylltu â’i chymuned newydd, gan ei bod yn teimlo’n unig ac am nad 
oedd hi’n adnabod neb. 

“Rhoddwyd llyfryn iddi o’r holl glybiau a grwpiau cymdeithasol yn y gymuned. 

“Roedd hi’n hoff iawn o’r syniad o bysgod, sglodion a bingo yn yr eglwys leol, felly mi gerddais 
gyda hi i’r grŵp a’i helpu i wneud ffrindiau newydd. 

“Roedd hi hefyd yn mwynhau peintio, ond nid oedd hi wedi gallu peintio o gwbl ers ei strôc. 
Fe wnaeth yr Asiant Cymunedol sefydlu grŵp celf, ac roedd y ddynes yn awyddus i fynychu’r 
grŵp. 

“Mae hi wedi dod yn ffrindiau â dynes sy’n mynychu’r grŵp ac yn byw yn yr un cyntedd â 
hi, ac felly mae hi’n ymweld â hi yn rheolaidd yn y prynhawniau. Mae’r ddynes wedi gwneud 
ffrind newydd arall, ac maent yn bwriadu mynychu gweithgaredd arall yn y flwyddyn newydd. 

“Gyda llawer o anogaeth gan y grŵp celf, mae hi bellach yn peintio am y tro cyntaf ers ei strôc. 
Mae ei sgiliau cerdded yn gwella ac mae ganddi fwy o gymhelliant.  

“Mae hi hefyd wedi cytuno i ddysgu yn y grŵp celf. Mae ei bywyd bellach yn llawn ffrindiau 
newydd.”
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Adolygu cyfleoedd dydd a gwaith – hyrwyddo annibyniaeth a dewis
Rydym wedi ail-lunio ein Gwasanaeth Cyfleoedd Dydd a Gwaith i ddarparu ymagwedd hyblyg, sy’n 
canolbwyntio ar yr unigolyn ac yn cyflawni canlyniadau da i ddefnyddwyr mewn modd cynaliadwy 
sy’n defnyddio ein hadnoddau yn effeithiol.

Rydym yn datblygu cysylltiadau cryf â chymunedau, busnesau, y trydydd sector, sefydliadau a 
grwpiau cymunedol i nodi cyfleoedd i bobl nawr ac i’r dyfodol. Mae hyn hefyd wedi galluogi 
sefydliadau Gwerth Cymdeithasol i chwarae rhan bwysig o ran lles Wrecsam.

Rydym yn defnyddio dull graddol i’r gwaith hwn, drwy ei rannu i gamau hawdd eu trin a sicrhau ein 
bod yn cynnwys defnyddwyr gwasanaeth pan fyddwn yn gwneud newidiadau, a’u cefnogi i wneud 
penderfyniadau am eu bywydau. Rydym wedi cynnwys teuluoedd, gofalwyr a chymunedau Wrecsam 
i ddechrau llunio gwasanaethau ar gyfer y dyfodol.

Yn ystod Cam 1, fe wnaethom gau rhai prosiectau busnesau bach a oedd yn cael eu rheoli gan yr 
Adran, a phenderfynom ganolbwyntio ar gefnogi pobl a oedd yn gweithio yno fel rhan o’u lleoliad 
cyfle gwaith i gymryd rhan mewn cyfleoedd yn eu cymunedau. Mae hyn wedi golygu bod rhagor 
o Weithwyr Cefnogi ar gael i alluogi pobl i gyflawni eu canlyniadau a datblygu sgiliau newydd, yn 
hytrach na chanolbwyntio ar y galw dyddiol o redeg busnes.

O ganlyniad, rydym yn darparu dewisiadau hyblyg a rhagor o gyfleoedd personol i unigolion - er 
mwyn iddynt allu cael mynediad at wasanaethau lleol ac er mwyn iddynt gael eu cynnwys yn eu 
cymuned fel dinasyddion cyfartal. Mae enghreifftiau yn cynnwys cyfleoedd gwirfoddoli yn Nhŷ 
Pawb, y Llyfrgell, canolfan hamdden, siopau, cartref gofal, gwasanaeth golchi, yn ogystal â sawl cyfle 
i gymryd rhan mewn gweithgareddau a grwpiau megis nofio, seiclo, celf a drama.

Yn ystod Cam 2, buom yn gweithio’n agos ag Adran yr Amgylchedd i ddod o hyd i ddarparwr 
newydd ar gyfer Caffi Dyfroedd Alun. Drwy gyd-gynhyrchu, cawsom wybod dymuniadau 
defnyddwyr y Parc, cwsmeriaid y Caffi a phobl sydd â chyfle gwaith yno, beth sydd angen i ni ei 
wneud i barhau i adeiladu ar lwyddiant y Caffi. Yn sgil y gwaith hwn, fe wnaethom yn glir y byddai’n 
rhaid i ddarparwyr newydd y Caffi barhau i gynnig cyfleoedd gwaith ar gyfer pobl ag anableddau.

Llwyddom i ddyfarnu’r contract i elusen sy’n awyddus i weithio â’r bobl yr ydym yn eu cefnogi a 
pharhau i ddarparu cyfleoedd gwaith a chyfleoedd gwirfoddoli yng Nghanolfan Ymwelwyr a Chaffi’r 
Parc. Rydym yn gweithio’n agos â’r darparwyr newydd i sicrhau bod y broses pontio yn llyfn ar gyfer 
unigolion sydd â chyfle gwaith yno a bod y caffi yn parhau i lwyddo.

Tref Cyfeillgar i Ddementia
Rydym yn gweithio’n agos â Grŵp Llywio Wrecsam sy’n Gyfeillgar i Ddementia, sy’n anelu at wneud 
Wrecsam yn dref gyfeillgar i ddementia. 

Un o’n camau gweithredu allweddol yw sicrhau bod Asiantau Cymunedol yn ogystal â chymunedau 
a grwpiau cymunedol a gaiff eu hariannu gan ein Grant Cynhwysiant Cymunedol yn ymgymryd â 
hyfforddiant Cyfeillion Dementia. 

Mae pob Asiant Cymunedol – a chwe grŵp cymunedol – wedi derbyn yr hyfforddiant hwn ar adeg 
ysgrifennu’r adroddiad. 

Mae Swyddogion hefyd wedi gweithio ag Adran yr Amgylchedd i ddatblygu casgliadau gwastraff â 
chymorth ar gyfer pobl sy’n byw â dementia. 

Rydym wedi ymdrechu’n galed i sicrhau bod yr adran Gofal Cymdeithasol i Oedolion a’r Cyngor 
ehangach wedi cyflawni statws Cyfeillgar i Ddementia. 
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Fel y nodwyd yn y gorffennol, rydym wedi recriwtio Hyrwyddwyr Dementia o bob adran o fewn y 
Cyngor i godi ymwybyddiaeth am anghenion pobl sy’n byw â dementia a’u gofalwyr.  

Mae gennym ni bellach 12 o hyrwyddwyr ar draws y Cyngor, ac maent yn gyfrifol am ddarparu 
hyfforddiant Cyfeillion Dementia i gydweithwyr. 

Mae’n bwysig fod Gofal Cymdeithasol i Oedolion yn arwain ar hyn, mae pob un o’n timau wedi 
derbyn yr hyfforddiant

Lleoedd Diogel
Rydym wedi arwain datblygiad y cynllun Lleoedd Diogel ar gyfer Wrecsam.

Mae’n darparu sicrwydd i bobl sy’n poeni am ddiogelwch eu hunain ac eraill drwy gynnig ‘lle diogel’ 
iddynt fynd pan fo angen.

Gellir lawrlwytho pob ‘lle diogel’ ar ap ar eich ffôn symudol. Gallwch ddefnyddio’r ap i’ch cyfeirio chi 
at y lle diogel agosaf.

Gall unigolion hefyd gofrestru i dderbyn cerdyn Lleoedd Diogel, sydd â manylion yr unigolion y 
maent yn dymuno cysylltu â hwy os ydynt yn teimlo’n ddiamddiffyn.

Nid oes rhaid talu ceiniog i ddefnyddio’r cynllun hwn, a gall busnesau hefyd gofrestru ar ei gyfer yn 
rhad ac am ddim.

Hyd yma, mae 41 o leoliadau ac 1 tacsi lleol wedi cofrestru i fod yn rhan o’r cynllun lleoedd diogel

Gellir ymweld â https://www.safeplaces.org.uk/member-schemes/wrexham-county/ i ddarganfod 
mwy am y Cynllun.

Awtistiaeth
Mae’r Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig bellach yn weithredol ar draws Gogledd Cymru, gyda 
swyddog dynodedig yn darparu sesiynau galw heibio wythnosol yn Wrecsam.

Y nod yw darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth i bobl sydd wedi cael diagnosis o awtistiaeth ond 
nad ydynt yn gymwys ar gyfer gofal a chymorth gan Gofal Cymdeithasol i Oedolion fel arall am nad 
ydynt wedi cael diagnosis o anabledd dysgu.

Rydym yn gwella’r cymorth yr ydym yn ei gynnig i blant, pobl ifanc ac oedolion ag awtistiaeth, a’u 
teuluoedd - ar lefel gymunedol ac o ran ein hymateb statudol.

Rydym wedi dechrau dosbarthu Waledi Oren i bobl ag awtistiaeth.  Offeryn cyfathrebu y gall 
pobl sy’n cael trafferth rhoi gwybod am eu hanghenion i staff pan fyddant yn defnyddio cludiant 
cyhoeddus yw hyn.

Rydym yn y broses o gydweithio â phobl ag awtistiaeth a’u teuluoedd i sefydlu Bwrdd Prosiect i 
ddatblygu ein dull.

Rydym yn gobeithio defnyddio’r dull a ddefnyddir i wneud Wrecsam yn dref a Chyngor Cyfeillgar i 
Ddementia, i wneud Wrecsam yn lle cyfeillgar i awtistiaeth yn ogystal.

Mae hyn yn cyd-fynd â’n gweledigaeth i gefnogi datblygiad cymunedau cryf a gwydn i bawb.
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Dyma beth rydym ni eisiau ei wneud yn 2019-20
• Gweithredu’r gwasanaeth cymorth dydd Rhannu Bywydau newydd ar draws 

pob grŵp defnyddwyr gwasanaeth, a datgomisiynu cymorth gwaith prosiect gan 
asiantaethau gofal cartref.

• Parhau i ddatblygu’r fenter Asiantau Cymunedol yn unol â’r strategaeth a 
gynhyrchwyd ar y cyd.

• Parhau i ddatblygu Wrecsam fel Cyngor Cyfeillgar i Ddementia, gan sicrhau bod 
sesiynau Cyfeillion Dementia yn rhan orfodol o hyfforddiant cynefino staff ar draws 
pob adran.

• Parhau i weithredu canfyddiadau ein hadolygiad o gyfleoedd dydd a gwaith.

• Parhau i ddatblygu a hyrwyddo’r cynllun Lleoedd Diogel ar draws Wrecsam. 
Darperir hyfforddiant i leoliadau, a bydd y tîm yn gweithio ochr yn ochr â’r heddlu 
a chadetiaid yr heddlu, yn ogystal â chodi ymwybyddiaeth ymysg Gwarchod y 
Gymdogaeth.

• Cydweithio â phobl ag awtistiaeth a’u teuluoedd i ddatblygu ein dull ar gyfer sicrhau 
bod Wrecsam yn datblygu ymhellach fel tref a Chyngor cyfeillgar i awtistiaeth.

• Darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth digidol gyda phartneriaid ar gyfer pobl 
sydd angen ein gwasanaethau, a cheisio cyfleoedd i hyrwyddo cynhwysiant digidol.

• Gwella’r ffordd yr ydym yn darparu gwybodaeth a chyngor o fewn cymunedau 
lleol, gan gynnwys gweithio gyda phartneriaid i ddatblygu gwybodaeth, cyngor a 
chymorth digidol ar gyfer pobl sydd angen ein gwasanaethau, a cheisio cyfleoedd i 
hyrwyddo cynhwysiant digidol.

GOFAL CYMDEITHASOL I BLANT
Yr hyn y dywedom y byddem yn ei wneud
• Datblygu gwaith i ymgorffori Cynlluniau Addysg Personol o fewn ein dogfennau 

Cynllun Gofal a Chymorth. Mae hyn yn gysylltiedig â gweithredu’r system TG iechyd 
a gofal cymdeithasol newydd.

• Unwaith y bydd wedi’i gwblhau, gweithredu’r Cynllun Asesu a Chymorth rhanbarthol 
ar gyfer Gofalwyr Ifanc.

• Lleihau’r oedi yn y broses o gael mynediad at wasanaethau Cyflawni Newid Gyda’n 
Gilydd i gyd-fynd â’n nodau ataliol.

Dyma beth a wnaethom ni
Mae ein cydlynydd addysg yn parhau i gefnogi’r bobl ifanc yr ydym ni’n gofalu amdanynt 
drwy’r ysgol a’r coleg.

Mae’n swydd bwysig iawn, ac mae’n helpu i atal neu leihau tarfu ar eu haddysg (er enghraifft, 
os oes angen iddyn nhw symud i leoliad newydd neu ysgol newydd).
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Cynlluniau Addysg Personol
Rydym wedi addasu’r ffordd yr ydym yn monitro prydlondeb Cynlluniau Addysg Personol 
cychwynnol yn unol â gofynion y Ddeddf.

Mae prydlondeb yn parhau’n her i ni fodd bynnag, ac mae’r gwaith ymchwil i sut y caiff Cynlluniau 
Addysg Personol eu hymgorffori i broses y cynlluniau Gofal a Chymorth wedi’i ohirio nes y bydd y 
system TG iechyd a gofal cymdeithasol newydd wedi’i weithredu.

Cyflawni newid
Mae gennym ni swyddog Cyflawni Newid Gyda’n Gilydd yn gweithio o fewn UPM Plant i helpu i 
adnabod teuluoedd sydd angen cymorth cynnar.

Mae’r broses Cyflawni Newid Gyda’n Gilydd yn ffordd o drefnu a chydlynu cymorth ychwanegol 
i blant, pobl ifanc a’u teuluoedd sy’n ymofyn cymorth ychwanegol ond nad yw eu hanawsterau’n 
ddigon difrifol i gynnwys gwasanaethau cymdeithasol.

Gellir cynnig cymorth i deuluoedd ac unigolion.

“Mae Cyflawni Newid Gyda’n Gilydd wedi 
lleihau’r pwysau ac wedi fy ngalluogi i adael 
i bobl eraill ymdrin â phethau er mwyn i mi 
gael canolbwyntio ar fod yn fam. Rwyf yn 
teimlo’n fwy hyderus yn canfod atebion i 
broblemau”
Sylw gan ddefnyddiwr gwasanaeth o ffurflen werthuso Cyflawni Newid Gyda’n Gilydd.

Mae hi wedi bod yn flwyddyn bwysig i Cyflawni Newid Gyda’n Gilydd wrth i ni ddathlu 10 mlynedd 
ers cyflwyno’r gwasanaeth ar draws y fwrdeistref sirol. 

Cynhaliwyd digwyddiad dathlu ym mis Rhagfyr 2018 – roedd teuluoedd sydd wedi derbyn cymorth 
gan Cyflawni Newid Gyda’n Gilydd yn bresennol, ynghyd ag ymarferwyr o wasanaethau eraill a 
rannodd eu profiadau. 

Mae’r tîm yn parhau i weithio â theuluoedd i sicrhau eu bod yn elwa o adnabod angen yn gynnar, a 
chydlynu a darparu cymorth ataliol aml-asiantaeth i wella eu canlyniad. 

Mae’r tîm yn parhau i weithio â theuluoedd i sicrhau ein bod yn adnabod eu hanghenion yn gynnar, 
a’u bod yn elwa o gymorth aml-asiantaeth cydlynol. 

Mae adolygiad o wasanaeth a rhestrau aros Cyflawni Newid Gyda’n Gilydd wedi arwain at newid 
mewn arferion – felly mae pob teulu sy’n aros am ymyrraeth Cyflawni Newid Gyda’n Gilydd bellach 
yn derbyn ymweliad cyflwyno gan ein Cydlynydd Cyflawni Newid Gyda’n Gilydd yn y cyfamser. 

Mae hyn yn caniatáu i’r teulu a’r cydlynydd drafod eu hanghenion yn gynt
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Y 1,000 diwrnod cyntaf
Mae Wrecsam yn parhau yn un o’r ddau safle ‘arloesi’ sy’n cyfrannu at raglen gydweithredol Y 1,000 
Diwrnod Cyntaf. 

Y nod yw rhoi’r dechrau gorau mewn bywyd i bob plentyn, gan ganolbwyntio ar y 1,000 diwrnod 
cyntaf, o’r pwynt beichiogi nes bydd y plentyn yn ddyflwydd oed. Mae’r ymennydd yn datblygu’n 
gyflym iawn yn ystod y cyfnod hwn ac mae’n hanfodol er mwyn gosod y sylfeini ar gyfer bywyd yn y 
dyfodol.

Mae aelodau staff o Teuluoedd Yn Gyntaf ac Y 1,000 Diwrnod Cyntaf hefyd wedi gweithio â sefydliad 
Home-Start Wrecsam a Sir y Fflint, ysgolion lleol a Chymorth i Fenywod i ddatblygu prosiect atal 
Profiadau Niweidiol Yn Ystod Plentyndod (ACE).

Bydd y prosiect yn treialu dulliau o weithio mewn modd sy’n seiliedig ar wybodaeth ‘ACE neu 
‘Drawma’ gyda theuluoedd, mewn amgylchedd diogel a llawn ymddiriedaeth. Caiff gwersi eu 
rhannu â phartneriaid a bydd arferion da yn cael eu hymgorffori i bolisïau, gweithdrefnau a 
hyfforddiant fel sy’n addas. 

Mae’r prosiect bellach wedi derbyn arian Ymyrraeth Gynnar gan Gomisiynydd Heddlu a Throsedd 
Gogledd Cymru.

Mae’r prosiect yn datblygu dull ‘Atal ACE’ arbenigol ar gyfer cymorth i deuluoedd, yn ogystal â 
sefydlu canolfan ar gyfer gwybodaeth, hyfforddiant ac ymchwil i brofiadau niweidiol yn ystod 
plentyndod.

Cefnogi gofalwyr ifanc
Rydym hefyd yn cefnogi gofalwyr ifanc drwy ein partneriaid Credu.

Er mwyn gwella ein gwaith rhanbarthol, mae Credu wedi gweithredu cynllun asesu a chymorth i 
annog cysondeb ar draws y cynghorau y maent yn gweithio iddynt. 

Plant sy’n gofalu am rywun gartref (rhiant, brawd neu chwaer, er enghraifft) ac sy’n aml yn cario 
cyfrifoldebau mawr ar ysgwyddau ifanc yw gofalwyr ifanc.

Mae cyngor a gwybodaeth, cefnogaeth unigol, teithiau a gweithgareddau – yn ogystal â chyfleoedd i 
gwrdd â gofalwyr ifanc eraill – yn helpu’r plant yma i gael profiadau a fyddai’n amhosibl fel arall

“Rwyf yn mwynhau mynychu’r grŵp 
gofalwyr, rwyf wedi gwneud ffrindiau 
newydd, wedi dysgu pethau newydd, ac mae’n 
rhoi rhywbeth imi edrych ymlaen ato bob 
pythefnos. Mae’r grŵp bob amser yn llawn 
hwyl a phawb yn hynod o gyfeillgar.”
Adborth gan aelod o Grŵp Gofalwyr Ifanc Wrecsam - 2018.
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Dyma beth rydym ni eisiau ei wneud yn 2019-20
• Parhau i ostwng yr amseroedd aros rhwng y cam atygfeirio a’r cam ymyrryd ar 

gyfer Cyflawni Newid Gyda’n Gilydd er mwyn atal yr angen a’r gofyn am ymyrraeth 
arbenigol rhag gwaethygu.

• Gwella prydlondeb y Cynlluniau Addysg Personol cychwynnol i sicrhau ein bod yn 
bodloni anghenion plant sy’n derbyn gofal cyn gynted â phosibl.
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SAFON 5:
Helpu pobl i gael perthnasoedd domestig, teuluol a phersonol iach.
Mae’r safon hon yn helpu pobl i gyflawni perthnasoedd iach yn y cartref a gyda’r bobl y maen nhw’n 
agos atyn nhw.

GOFAL CYMDEITHASOL I OEDOLION

Yr hyn y dywedom y byddem yn ei wneud
• Sefydlu’r Asesiad Integredig enghreifftiol yn llawn i ganolbwyntio ar ganlyniadau a 

chynllunio cymorth creadigol i alluogi pobl i gyflawni’r pethau sy’n bwysig iddynt.

• Parhau ein gwaith i wireddu’r uchelgais yn strategaeth Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru,  
‘Lle i’w Alw’n Gartref?,’ yn ogystal â darparu’r cynllun gweithredu sydd gennym ni ar 
waith.

• Parhau i weithio â Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a’r Gymdeithas Alzheimer’s 
ar gyfer pobl sy’n byw â dementia cynnar, yn ogystal â’u teuluoedd a’u gofalwyr.

• Parhau i weithio â gofalwyr i gwblhau ein strategaeth gofalwyr diweddaraf a 
chomisiynu gwasanaeth gwybodaeth, cyngor a seibiant newydd i ofalwyr.

Dyma beth a wnaethom ni

Asesiad Integredig
Mewn ymateb i Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru), 2014, rydym wedi 
diwygio rhai o’n fframweithiau a’n protocolau.

Rydym wedi cyflwyno cyfres o ddogfennau lles i gefnogi asesiadau’n seiliedig ar gryfderau a 
chanlyniadau, a gofal creadigol a chynlluniau cymorth.

Treialwyd hyn gan y tîm Anableddau, a chafodd ei weithredu ar draws yr adran yn dilyn 
hynny.  Rydym yn parhau i sefydlu’r dull newydd ac nid yw ansawdd y cofnodi’n gyson ar hyn 
o bryd, ond mae tystiolaeth glir bod ein harferion yn newid.

Rydym wedi darparu canllaw i bob aelod o staff ac mae pecyn gwaith i ymarferwyr yn cael ei 
ddatblygu ar hyn o bryd.

Rydym wedi defnyddio’r ddogfennaeth newydd pan oedd angen i ni ail-asesu pobl sy’n derbyn 
gofal a chymorth, a bydd pob un o’n hasesiadau yn cael eu cwblhau fel hyn yn y pen draw.

Caiff yr unigolyn gymryd rhan yn y broses o lunio’r ddogfennaeth cyn belled ag y bo hynny’n 
bosibl. Rydym yn canolbwyntio ar yr hyn sy’n bwysig iddynt ac yn dewis amser a lleoliad sy’n 
gyfleus iddynt – gan gynnwys pobl os ydynt yn dymuno cael eu cynnwys.

Rydym bob amser yn cymryd yn ganiataol i ddechrau bod yr unigolyn â’r gallu i benderfynu 
beth sydd orau iddyn nhw, ac rydym yn cymryd eu dymuniadau a’u teimladau i ystyriaeth. 
Mae ‘cyfarfodydd lles gorau’ yn gweithio’n dda pan fo angen, ac maent yn seiliedig ar 
ganlyniadau.
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Dros y tair blynedd diwethaf, mae nifer yr Asesiadau Galluedd Meddyliol wedi cynyddu, ac 
mae hyn yn adlewyrchu’r anghenion a’r cymhlethdod cynyddol ymysg y bobl yr ydym yn 
gweithio â hwy.

Darperir gwasanaethau i bob unigolyn yn seiliedig ar gynllun y maent wedi’i ddatblygu â’u 
darparwyr, ac rydym yn adolygu’r cynllun hwn yn rheolaidd.

Er mwyn sicrhau ein bod yn awdurdodi cynlluniau gofal a chymorth yn brydlon, rydym wedi 
cynyddu’r lefel y ddirprwyaeth ariannol ar gyfer rheolwyr tîm cynorthwyol a rheolwyr tîm.

Mae’r broses awdurdodi yn cynnwys ‘her â ffocws’ - i sicrhau ansawdd ac i sicrhau fod pob 
opsiwn wedi’u harchwilio.

 ‘Lle i’w Alw’n Gartref ’?
Rydym wedi datblygu cynllun uchelgeisiol er mwyn helpu i fodloni’r gofynion sydd wedi’u 
hamlinellu yn yr adolygiad gofal cartref gan Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru.

Rydym wedi datblygu’r cynllun â chydweithiwr o’n timau Datblygu’r Gweithlu a Chontractau a 
Chomisiynu, yn ogystal â Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

Drwy weithio â rheolwyr a pherchnogion cartrefi gofal, rydym yn gwneud datblygiadau cadarnhaol 
yn Wrecsam tuag at alluogi pobl hŷn i gyflawni ansawdd bywyd gwell.

Mae llawer o’r gwaith yn canolbwyntio ar wella profiadau dyddiol pobl hŷn mewn gofal hirdymor, 
drwy wella cyfleoedd i ryngweithio’n gymdeithasol ac ymgysylltu â’r gymuned.

Un maes ffocws yw anghenion pobl hŷn sy’n byw â dementia – gyda chynlluniau sylweddol ar waith 
i ddatblygu ein hyfforddiant ar gyfer staff a rheolwyr cartrefi gofal.

Drwy gydweithio â chydweithwyr ar draws gwaith cymdeithasol, comisiynu a chontractio, yn 
ogystal â chydweithwyr o Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, byddwn yn sicrhau bod adborth 
defnyddwyr gwasanaeth yn ein helpu i wella’n barhaus.

Dementia cynnar
Ers mis Medi 2017, rydym wedi bod yn gweithio gyda Thîm Iechyd Meddwl Cymunedol Pobl Hŷn o 
Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, a’r Gymdeithas Alzheimer’s.

Rydym wedi bod yn datblygu model sy’n briodol o ran oedran ac yn canolbwyntio ar yr unigolyn ar 
gyfer cymorth yn y gymuned i bobl sy’n byw â dementia cynnar. 

Yn sgil y cydweithio hwn, mae’r Gymdeithas Alzheimer’s wedi darparu rhaglen wybodaeth i ofalwyr. 
Cynhaliwyd y sesiynau yn Nhŷ Pawb, ac fe’u hariannwyd drwy Grant Cynhwysiant Cymunedol Gofal 
Cymdeithasol i Oedolion.

Yn ogystal â darparu gwybodaeth, rhoddodd gyfle i ofalwyr gwrdd â darparwyr gwasanaeth – 
gan gynnwys eiriolwr o Gymdeithas Alzheimer’s, gweithiwr cymdeithasol pobl hŷn, swyddog o’r 
gwasanaeth tân, darparwr Rhannu Bywydau a nyrs iechyd meddwl dementia cynnar. 

Roedd nifer fawr o’r gofalwyr yn rhannu’r un diddordebau, a gyda chefnogaeth Cymdeithas 
Alzheimer’s, maent wedi parhau i gyfarfod ar lefel gymdeithasol, ynghyd â’r bobl y maent yn eu 
cefnogi. 

Yn dilyn y rhaglen, cynigwyd sesiwn ‘ymgysylltu â’r gymuned’ ychwanegol gan ein Tîm Comisiynu 
yn Nhŷ Pawb.
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Roedd y sesiwn yn archwilio diddordebau a chysylltiadau pobl â gweithgareddau yn y gymuned ac 
yn helpu i nodi grwpiau fyddai’n manteisio o sesiynau Cyfeillion Dementia. 

Cyflwynwyd y gofalwyr hefyd i Dewis Cymru, rôl Grŵp Llywio Wrecsam sy’n Gyfeillgar i Ddementia, 
a gwaith ein Hasiantau Cymunedol. 

Daeth Joanna Hughes o raglen y Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer 
Corff hefyd draw i siarad am weithgareddau awyr agored, gan gynnwys grwpiau cerdded, seiclo a 
dosbarthiadau cryfder a chydbwysedd. 

Ar ôl mynychu’r sesiwn, cafodd un ddynes â dementia cynnar ei rhoi mewn cysylltiad â therapydd 
cerddoriaeth a grŵp celf lleol sy’n gallu cynnig gwersi piano (wedi’i hariannu’n rhannol drwy Daliad 
Uniongyrchol).

Rydym ni eisiau ailadrodd y sesiynau hyn â grŵp newydd o bobl sydd wedi derbyn diagnosis, a’u 
gofalwyr yn gynnar yn 2019 – ac rydym yn ystyried cynnal sesiynau un-i-un yn y cartref ar gyfer 
gofalwyr nad ydynt yn gallu mynychu. 

Ynghyd â hyn, bydd y Gymdeithas Alzheimer’s yn cynnig rhaglen ‘Byw’n Dda gyda Dementia.’

Rydym hefyd wedi gallu gwella’r cymorth yr ydym yn ei ddarparu gyda Chynllun Gweithredu 
Dementia Llywodraeth Cymru. 

Yn dilyn trafodaethau â phartneriaid allweddol, cymeradwywyd y prosiectau canlynol ar gyfer 
2018/19 a 2019/20

• Cronfa Datblygu Cymunedol – mae potyn grant o £15,000 ar gael er mwyn helpu i ysgogi 
cymorth yn y gymuned ar gyfer pobl sy’n byw â dementia a’u gofalwyr. I gefnogi hyn, mae ein 
Hasiantau Cymunedol yn datblygu cysylltiadau cryfach â’r Gymdeithas Alzheimer’s er mwyn 
helpu i nodi anghenion nad ydym wedi’u bodloni yn ein cymunedau.

• Bws Teithiol Dementia Rhith-Wirionedd – mae’r bws yn rhoi cipolwg i bobl o sut beth yw 
byw â dementia, a bydd yn ymweld â chymunedau ar draws Wrecsam er mwyn helpu i godi 
ymwybyddiaeth a lleihau stigma.

• Hyfforddiant dementia arbenigol - rydym wedi defnyddio’r cyllid i wella’r hyfforddiant arbenigol 
yr ydym yn ei gynnig i ddarparwyr. 

• Adnoddau rheoli prosiectau – i’n helpu i ddarparu cyfeiriad strategol a nodi arfer gorau ar 
draws iechyd a gofal cymdeithasol, yn ogystal â chefnogi datblygiad ‘tîm sy’n canolbwyntio ar 
yr unigolyn’ (dull sy’n anelu at roi anghenion y defnyddiwr gwasanaeth wrth wraidd ein gwaith, 
gan sicrhau ein bod yn cynnal cysylltiad cryf â hwy ac yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf iddynt).

• Rhaglen addysg ac ymarfer corff yn y gymuned - wedi’i hanelu at gynnal a gwella lefelau 
gweithgarwch, maetheg, cyfathrebu ac annibyniaeth weithredol ar bob cam o’r clefyd.

• Gwasanaethau Cymorth Cymunedol Dementia – wedi’i gomisiynu gan y Gymdeithas Alzheimer’s.

• Seibiant tymor byr – darparu gwely o fewn cartref gofal preswyl i gefnogi pobl sy’n cael eu 
rhyddhau o’r ysbyty, a helpu i osgoi anfon pobl i’r ysbyty heb fod rhaid.

• Cymorth i bobl sy’n cael eu rhyddhau o’r ysbyty – cymorth rhyddhau arbenigol yn Heddfan, 
uned iechyd meddwl pobl hŷn ym Maelor Wrecsam. 

• Cynyddu capasiti gwaith cymdeithasol – i gefnogi’r cynnydd yn y galw a darparu cymorth 
amserol.
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Strategaeth Gofalwyr
Rydym wedi cyfuno cymorth a gwybodaeth i ofalwyr, a gwasanaethau seibiant i ofalwyr, i fod yn un 
gwasanaeth integredig, sef y Gwasanaeth Gwybodaeth, Cymorth a Seibiant i Ofalwyr. 

Mae’r gwasanaeth bellach yn cael ei ddarparu gan Sefydliad Gwerth Cymdeithasol GOGDdC, sy’n 
caniatáu cydweithio gwell rhwng y ddwy elfen.   

Trwy gomisiynu’r gwasanaeth seibiant drwy GOGDdC yn hytrach na thrwy asiantaethau gofal 
cartref, rydym wedi gallu lleihau’r galw ar y sector gofal cartref, a helpu i ryddhau capasiti. 

Dan y contract newydd hwn, mae GOGDdC yn darparu opsiynau seibiant, gan gynnwys egwyliau 
byr a seibiannau rheolaidd. Mae hyn yn ein galluogi i ddarparu gofal mwy personol i fodloni 
anghenion gofalwyr. 

Ers mis Awst 2018, mae gweithwyr cymdeithasol a GOGDdC yn cynnal sgyrsiau ‘beth sy’n bwysig’ 
sy’n golygu y gall Gofalwyr gael mynediad at gymorth yn uniongyrchol â GOGDdC heb orfod mynd 
drwy’r gwasanaethau cymdeithasol yn gyntaf. 

Gobeithiwn y bydd y contract newydd yn helpu i gynyddu nifer yr asesiadau Gofalwyr a gwblheir, 
oherwydd rydym yn ymwybodol fod gofalwyr yn elwa o’r asesiadau hyn:

Nododd ein harolwg blynyddol i ofalwyr fod:

• 53% o ofalwyr wedi cael cynnig asesiad.

• 77% wedi derbyn y cynnig.

• 88% yn teimlo bod yr asesiad wedi bod o gymorth rhannol neu o gymorth llawn iddynt yn eu rôl 
gofalu.

Rydym yn parhau i gynnig cymorth i ofalwyr drwy ein Cynllun Taliad Uniongyrchol i Ofalwyr.

Gall gofalwyr wneud cais yn uniongyrchol ar ein gwefan neu drwy eu gweithiwr cymdeithasol neu 
GOGDdC. 

Dyma rai ystadegau sy’n rhoi cipolwg o sut rydym yn cefnogi gofalwyr

• Mae GOGDdC wedi rhoi gwybodaeth, cyngor a chymorth i 155 o bobl rhwng mis Awst a mis 
Hydref 2018 (o’i gymharu â 121 yn yr un cyfnod yn 2017).

• Mae GOGDdC wedi darparu seibiant i 35 o bobl rhwng mis Awst a mis Hydref 2018.

• Dyfarnwyd 20 o Daliadau Uniongyrchol (cyfanswm o bron i £6500) i ofalwyr rhwng mis Awst 
a mis Hydref 2018. Defnyddiwyd yr arian ar gyfer pethau megis cadeiriau gogwyddol, addurno, 
gwersi gyrru, aelodaeth campfa, gliniaduron, seibiannau byr, offer garddio.

Astudiaeth Achos
Sut wnaethom ni helpu gofalwr…

“Fe wnaeth un o’r swyddogion lles fynychu grŵp gofalwyr dementia i roi cyfle i bawb drafod 
eu rolau a pha gymorth oedd ar gael drwy GOGDdC.

“Roedd un gofalwr yn bryderus am ambell i beth, a chytunwyd y byddai’r swyddog yn ymweld 
â’u cartref i drafod pethau ymhellach.
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“Cynhaliodd GOGDdC ymweliad â chartref y gofalwr i drafod eu rôl fel gofalwr a pha gymorth 
oedd eisoes ar gael iddynt, yn ogystal â’r cymorth y gallai GOGDdC ei ddarparu ac unrhyw 
gymorth ychwanegol sydd ar gael o bosibl.

“Roedd y gofalwr wedi bod yn sâl yn ddiweddar, a bu’n rhaid iddynt gael ambiwlans i’r tŷ ar 
un achlysur – ac roeddent yn poeni beth fyddai’n digwydd i’r unigolyn yr oeddent yn gofalu 
amdanynt.

“Felly penderfynodd y swyddog drafod y cynllun argyfwng i ofalwyr, Care Link, seibiant 
iechyd a chymorth cyfreithiol mewn perthynas ag Atwrneiaeth â’r gofalwr. 

“Buont yn trafod seibiannau gofal, y cynllun Pontio, cofrestru â Meddyg Teulu fel gofalwr a 
phethau eraill a fyddai o fudd i’w lles – yn ogystal â chyllid, cymorth teulu a dulliau cysylltu. 

“Maent bellach wedi’u cynnwys ar y rhestr am seibiant yn Faenol Fawr ac yn Llys Awelon, ac yn 
teimlo’n fwy gwybodus a hyderus. 

“Maent yn teimlo bellach fod ganddynt y cyfarpar i barhau i ofalu – maent wedi’u sicrhau 
pe bai rhywbeth yn digwydd, y byddai’r unigolyn y maent yn gofalu amdanynt yn parhau i 
dderbyn y cymorth mae arnynt ei angen. 

“Maent yn edrych ymlaen at gael seibiant â’r unigolyn y maent yn gofalu amdanynt a 
mwynhau amser i ffwrdd gyda chymorth GOGDdC.”

Dyma beth rydym ni eisiau ei wneud yn 2019-20
• Gweithio gyda chartrefi gofal i ddatblygu dull ‘fe ddywedoch chi, mi wnaethom 

ni’ i reoli adborth gan bobl sy’n byw mewn cartrefi gofal preswyl, a datblygu Safon 
Ansawdd ar gyfer cartrefi gofal. 

• Gweithio gyda phobl sy’n byw â dementia, gan gynnwys pobl â dementia cynnar, a’u 
gofalwyr i wella eu dealltwriaeth o’u hanghenion ac i ddod o hyd i atebion ar y cyd. 

• Gweithio gyda gofalwyr sydd â phlant sy’n oedolion ag anabledd i’w cefnogi i 
gynllunio ymlaen llaw ar gyfer trefniadau byw eu plant i’r dyfodol.

GOFAL CYMDEITHASOL I BLANT
Yr hyn y dywedom y byddem yn ei wneud
• Gweithredu dogfen ganlyniadau ar gyfer y Gwasanaeth Atal a Chymorth sy’n 

gwerthuso llwyddiant eu hymyraethau.

• Parhau i gefnogi ein canolfannau i deuluoedd a’u hymdrechion i fod yn ddi-bapur.

• Datblygu ein gwasanaethau cymorth ôl-mabwysiadu i helpu plant ag anghenion 
cymhleth.



44 GWASANAETHAU CYMDEITHASOL:  BETH YDYM YN EI WNEUD A’R GWAHANIAETH Y MAE’N EI WNEUD

Dyma beth a wnaethom ni

Dogfennaeth glir
Rydym wedi mireinio ein dogfennau a’n proses atgyfeirio i’r Gwasanaeth Atal a Chymorth ar 
gyfer y Tîm Craidd yn ogystal â’r Tîm Oriau Deffro - gan ddarparu rhagor o eglurder mewn 
perthynas â pha gymorth sydd ei angen.

Mae dogfen ganlyniadau hefyd wedi’i llunio i’n helpu ni i werthuso ein llwyddiannau yn 
ogystal â’r meysydd y gallwn ni eu gwella neu ddysgu gwersi o’r ymyraethau yr ydym yn eu 
cynnig.

Cefnogi teuluoedd
Mae’r Tîm Oriau Deffro wedi bod yn weithredol ers mis Mehefin 2016.

Nod y tîm yw darparu gwasanaethau rhwng 7am a 10pm, 7 niwrnod yr wythnos – gan 
ganiatáu i weithwyr roi cymorth i rieni gyda threfn arferol, rheoli ymddygiad a datblygu 
perthnasoedd cadarnhaol o fewn teuluoedd.

Mae’r tîm hefyd yn cynorthwyo gyda lleoliadau gofal maeth a mabwysiadu sydd mewn perygl 
o chwalu, yn ogystal â darparu cymorth i bobl ifanc 16+ oed sy’n cael trafferthion yn y cartref 
teuluol neu mewn llety â chefnogaeth.

Mae gan y tîm leoliad sy’n gyfeillgar i blant lle mae staff yn gwneud gwaith uniongyrchol 
a chyswllt dan oruchwyliaeth gyda defnyddwyr gwasanaeth. Mae’r dull yn profi i fod yn 
effeithiol ac rydym ni wedi ymrwymo i’w ddatblygu.

“Diolch am bopeth. Rwyf wedi cael amser 
caled dros y misoedd diwethaf ac rydych 
chi wedi bod o gymorth mawr i mi.”
Adborth gan ddefnyddiwr gwasanaeth ar ffurflen werthuso Gwasanaeth 
Atal a Chymorth – 2018

Mae tîm y Gwasanaeth Atal a Chymorth wedi ychwanegu at eu darpariaeth cyswllt dan 
oruchwyliaeth a chymorth un-i-un. Mae bellach yn cynnig Cyfarfodydd Grwpiau Teulu, 
Cyfweliadau Dychwelyd Adref ac Asesiadau Rhianta.

Astudiaeth Achos
Dyma ddisgrifiad y Tîm Gwasanaeth Atal a Chymorth o sut wnaethant helpu mam a’i 
phlentyn dyflwydd oed…

“Derbyniwyd atgyfeiriadau gan y tîm Gwasanaeth Atal a Chymorth am gyswllt dan 
oruchwyliaeth, asesiad rhianta a chymorth un-i-un Oriau Deffro ar gyfer plentyn dyflwydd 
oed a roddwyd mewn gofal maeth.

“I ddechrau, roedd ymgysylltiad y rhiant biolegol gyda’r cyswllt dan oruchwyliaeth yn wael 
iawn. Roedd y fam yn ymddangos yn ddig iawn â’r Gwasanaeth Plant yn sgil ei phrofiadau fel 
plentyn. 
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“Cymerodd y Gweithiwr Cefnogi Teuluoedd bryderon a phrofiadau rhianta negyddol y fam i 
ystyriaeth– ac fe arweiniodd hynny at ragor o ymgysylltiad gan y fam. 

“Fe wnaeth y Gweithiwr Cefnogi Teuluoedd helpu’r fam i ddeall pwysigrwydd blaenoriaethu 
anghenion ei phlentyn, gosod ffiniau ac ymdrin â materion yn ymwneud ag ymddygiad yn 
syth. 

“Fe wnaeth ymgysylltiad y fam wella i’r fath raddau, fel nid yn unig yr oedd hi’n gweithio’n 
dda o fewn y cyswllt dan oruchwyliaeth, ond pan ddaeth Gweithiwr Cefnogi Teuluoedd 
arall i ddechrau ar yr Asesiad Rhianta, parhaodd i ymgysylltu’n dda, gyda phresenoldeb a 
chydymffurfiaeth lawn. 

“Yn dilyn yr argymhellion o’r Asesiad Rhianta, darparodd un o’r Gweithwyr Cefnogi Teuluoedd 
o’r tîm Oriau Deffro gymorth un-i-un - gan weithio gyda’r fam i geisio cael y plentyn i 
ddychwelyd adref ar gynllun adsefydlu. Roedd y gwaith yn canolbwyntio ar rianta, trefnau 
arferol a ffiniau. 

“Ymgysylltodd y fam yn dda iawn, ac mae hi’n parhau mewn cyswllt proffesiynol â Gweithwyr 
Cefnogi Teuluoedd mewn perthynas â chymorth rhianta. Llwyddwyd i gael y plentyn i 
ddychwelyd adref gydag ychydig iawn o gymorth gan y Gwasanaethau Plant.”

Pobl ifanc ar goll
Wrecsam oedd un o’r cynghorau cyntaf yng Ngogledd Cymru i gyflwyno ‘Cydlynydd Plant ar goll 
oddi Cartref.’

Mae’r swydd hon yn sicrhau fod pobl ifanc sydd ar goll yn cael ymweliad o fewn 72 awr ar ôl iddynt 
ddychwelyd adref, a chânt eu hasesu am nodweddion diamddiffyn mewn perthynas â chamfanteisio. 

Mae ein cydlynydd yn cysylltu’n rheolaidd â’n cydweithwyr yn y sectorau iechyd, addysg a’r heddlu.

Astudiaeth Achos
Sut wnaethom ni helpu i amddiffyn person ifanc rhag camfanteisio troseddol...

“Derbyniwyd atgyfeiriad gan UPM drwy hysbysiad gan yr Heddlu (CID 16) yn ymwneud â 
bachgen 16 mlwydd oed ‘Ar Goll Oddi Cartref ’ yn Wrecsam.

“Nododd y Cydlynydd Ar Goll Oddi Cartref yr ‘awdurdod lleoli’ (y cyngor lleol yn ardal cartref 
y person ifanc), gan nad oedd ei gartref o fewn y sir.  Cysylltwyd â’r gweithiwr cymdeithasol 
dynodedig i gynnig Cyfweliad Dychwelyd Adref ac yna aethpwyd ymlaen i siarad â staff y 
lleoliad i drefnu amser a dyddiad ar gyfer ymweliad

“Dros y naw mis canlynol, cwblhaodd y cydlynydd 23 o Gyfweliadau Dychwelyd Adref â’r 
person ifanc, a mynychodd dri chyfarfod strategol. 

“Yn ystod y cyfnod hwn, datblygodd y cydlynydd berthynas broffesiynol gadarnhaol â’r person 
ifanc a’i galluogodd i gasglu gwybodaeth ddaearyddol a gwybodaeth am grwpiau cyfoedion 
cysylltiedig. Rhannodd y cydlynydd y wybodaeth hon â’r adran benodol o fewn Heddlu 
Gogledd Cymru, yr awdurdod lleoli a’r awdurdod lleol lle’r oedd yn byw. 

“O ganlyniad, derbyniodd y person ifanc gymorth gan wasanaeth Masnachu Mewn Plant 
Annibynnol Barnado’s a rhannwyd y wybodaeth mewn cyfarfodydd Camfanteisio Troseddol ar 
Blant aml-asiantaeth, a gynhaliwyd yn sgil y wybodaeth a gasglwyd o’r Ymweliadau Dychwelyd 
Adref a ffynonellau eraill. 
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“Fe wnaeth y wybodaeth hefyd helpu’r heddlu i fapio meysydd o bryder i’w galluogi i dargedu 
adnoddau ac amddiffyn mwy o bobl ifanc rhag cymryd rhan mewn Camfanteisio’n Rhywiol Ar 
Blant ac ymddygiadau mewn perthynas â Chamfanteisio Troseddol ar Blant. 

“O ganlyniad i’r holl gymorth a roddwyd i’r person ifanc, mae wedi cael ei symud allan o’r 
ardal i’w ddiogelu a’i gefnogi, ac i’w alluogi i wneud penderfyniadau bywyd cadarnhaol.”

 ‘Trothwy Gofal’
Mae cynnydd sylweddol wedi bod yn nifer y plant sydd mewn gofal.  

Yn sgil y pwysau ariannol ar gynghorau a’r angen i ddarparu canlyniadau o ansawdd uchel i 
bob plentyn a pherson ifanc sy’n cael mynediad at ein gwasanaethau, rydym wedi adolygu ein 
hymagwedd ar gyfer darparu ar gyfer plant a phobl ifanc. 

Yn 2018, cyflwynom y Panel ‘Trothwy Gofal.’ Drwy ddefnyddio’r ymagwedd amlddisgyblaethol hon, 
y nod yw rheoli’r trothwy ar gyfer mynediad at y system gofal, gan sicrhau bod adnoddau’n cael eu 
nodi a’u dyrannu’n briodol.  

Bydd y panel yn gweithredu fel man archwilio ychwanegol ar gyfer gweithwyr cymdeithasol a 
gweithwyr proffesiynol eraill i sicrhau fod pob dull a modd wedi’u profi a’u disbyddu cyn i blentyn 
neu berson ifanc gael eu rhoi mewn gofal. 

Mae ymchwil yn awgrymu bod plant / pobl ifanc a’u teuluoedd yn cyflawni’r canlyniadau gorau 
drwy dargedu ymyrraeth yn gynnar, a chyn iddynt gyrraedd lefelau statudol o ymyrraeth. Mae 
wedi’i sefydlu fod plant a phobl ifanc sy’n byw â’u rhieni a/neu deulu gwaed at ei gilydd yn cyflawni 
canlyniadau gwell o’i gymharu â’r rheiny y mae’r awdurdod lleol yn gofalu amdanynt. 

Mae ein hymagwedd ‘Trothwy Gofal’ yn cefnogi plant a phobl ifanc i aros â’u teuluoedd gwaed lle 
bynnag y bo hynny’n ddiogel ac yn bosibl. 

Rydym hefyd yn bwriadu defnyddio’r panel i adolygu ac asesu’r trefniadau Sefydlogrwydd a 
Chynllunio Gofal presennol ar gyfer plant yr ydym yn gofalu amdanynt, i sicrhau fod y lleoliad yn 
parhau i fodloni eu hanghenion nawr ac i’r dyfodol.

Helpu gofalwyr maeth i ddatblygu perthnasoedd cadarnhaol
Yn Wrecsam, rydym yn parhau i gefnogi’r rhaglen Hyder mewn Gofal. Y Loteri Fawr sy’n ariannu’r 
rhaglen hon, a’r nod yw hyfforddi 1,500 o ofalwyr maeth yng Nghymru i fagu hyder a gwella 
sefydlogrwydd lleoliadau.

Cynhelir y cwrs am 12 wythnos yn flynyddol, ac mae’n dysgu technegau gwahanol i ofalwyr maeth 
er mwyn iddynt allu datblygu perthnasoedd cadarnhaol â phlant a phobl ifanc yn eu gofal. 

Mae Gwasanaeth Maethu Wrecsam hefyd yn cyflwyno ‘cynllun cyfeillio’ newydd i gefnogi gofalwyr 
maeth. Byddwn yn lansio’r cynllun yn 2019 ac yn ei dreialu am 12 mis cyn ei adolygu. Y nod yw 
defnyddio sgiliau a phrofiad gofalwyr maeth presennol i gefnogi gofalwyr newydd gymhwyso.

Gwasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru
Mae Wrecsam yn parhau i letya Gwasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru, sy’n helpu i sicrhau 
lleoliad ar gyfer plant na fedrant ddychwelyd i fyw gyda’u rhieni.

Yn Wrecsam ac ar draws y rhanbarth, mae nifer cynyddol o blant yn aros i gael eu mabwysiadu. 
Mae’r plant hyn ar gael i’w mabwysiadu, ond nid ydym wedi dod o hyd i ofalwyr maeth addas ar eu 
cyfer hyd yma. Mae hyn yn adlewyrchu tuedd genedlaethol o brinder mabwysiadwyr.
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Mae nifer o’r plant sy’n aros i gael eu mabwysiadu yn hŷn neu mae ganddynt anghenion cymhleth 
iawn, sy’n golygu bod dod o hyd fabwysiadwr yn anos fyth. Mae recriwtio mabwysiadwyr yn 
parhau’n her i’r gwasanaeth ar draws Gogledd Cymru. 

Cwblhawyd adolygiad a drefnwyd o Wasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru yn 2018. Roedd yn 
cynnwys argymhellion mewn perthynas â llywodraethu a strwythur y gwasanaeth yn ogystal â 
gwasanaethau cymorth ôl-mabwysiadu. Byddwn yn mynd i’r afael â’r argymhellion yn yr adolygiad 
hwn yn 2018/19.

Canolfannau Teulu
Mae gan y cyngor ddwy ganolfan i deuluoedd sy’n darparu amrywiaeth o wasanaethau. Er 
enghraifft, mae’r Tîm Rhianta yn cynnig ymyrraeth gynnar i deuluoedd sy’n ymofyn cymorth 
rhianta – gan gynnwys cymorth un-i-un a sesiynau grŵp. 

Mae’r ddwy ganolfan i deuluoedd yn darparu gwasanaethau Dechrau’n Deg i blant sydd angen 
cymorth ychwanegol â’u datblygiad. 

Fe wnaethom ail-leoli ein canolfan deuluoedd ar Ffordd y Deon ym Morras i leoliad mwy canolog 
yn Rhosddu. 

Enw’r ganolfan yw Tŷ Ni, ac mae’n cynnig amgylchedd mwy modern a chyfeillgar i blant ar gyfer 
defnyddwyr gwasanaeth. 

Rydym bellach yn cynnig gwasanaeth rhianta galw heibio ar gyfer teuluoedd sydd ar ein rhestr aros 
am gymorth un-i-un, neu i deuluoedd sy’n awyddus i ddysgu mwy am ein gwasanaeth. 

Rydym yn cynnig y gwasanaeth hwn unwaith bob pythefnos ar nos Iau yn Nhŷ Ni, bob yn ail â bore 
dydd Iau yng Nghanolfan Deulu Idwal. Gall pobl ffonio a thrafod unrhyw bryderon neu anghenion 
mewn perthynas â rhianta, cofrestru ar gyfer rhaglenni rhianta yn y dyfodol neu gael cyngor a 
chymorth cyffredinol. 

Mae cymorth dwys hefyd ar gael i deuluoedd sy’n cael eu heffeithio gan gamddefnyddio sylweddau 
a thrais domestig. Mae hyn yn cynnwys y Rhaglen Rhyddid i famau sydd wedi dioddef cam-drin 
domestig.

“Rwyf yn ddiolchgar iawn am y 
cymorth imi a’m plant. Roeddwn 
yn isel iawn. Fe wnaeth y Prosiect wneud 
popeth o fewn eu gallu i’m helpu.”
Adborth gan ddefnyddiwr gwasanaeth a wnaeth elwa o raglen Rianta – 2018.

Helpu teuluoedd gyda phroblemau rhianta
Mae’r Gwasanaeth Cymorth Integredig i Deuluoedd yn dîm aml-asiantaeth sy’n gweithio’n 
uniongyrchol â theuluoedd sy’n wynebu anawsterau rhianta oherwydd camddefnyddio sylweddau 
neu gymhlethdodau eraill – megis problemau iechyd meddwl neu gam-drin domestig.

Mae ymyrraeth y Gwasanaeth Integredig Cymorth i Deuluoedd yn cynnwys rhaglen ddwys 4-6 
wythnos, gyda chyfnod llai dwys o hyd at 12 mis i ddilyn.
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“Roedd yr ymyrraeth yn ddefnyddiol ac rwyf 
wedi newid pethau yn fy mywyd. Roeddwn 
yn teimlo’n gyfforddus iawn yno ac yn teimlo 
fy mod yn gallu bod yn agored ac yn onest.”
Ffurflen Adborth y Gwasanaeth Integredig Cymorth i Deuluoedd - 2018.

Yn unol â’r rhaglen sydd wedi’i hamlinellu yn Neddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru), 
ehangodd y Gwasanaeth Integredig Cymorth i Deuluoedd eu cylch gwaith yn 2018 i ddatblygu 
ymagwedd fwy ataliol.  

Mae’r gwasanaeth yn treialu ymagwedd o weithio gydag achos ar lefel Cyflawni Newid Gyda’n Gilydd 
i weld a yw’n atal yr angen i deuluoedd gael mynediad at ofal a chymorth drwy wasanaethau statudol 
yn yr hirdymor. 

Mae’r Gwasanaeth Integredig Cymorth i Deuluoedd hefyd yn cynnal y prosiect ‘Saib ac Ystyried’ 
Mae’r gwasanaeth hwn yn cynnig cymorth wedi’i dargedu, gan gynnwys gwasanaethau iechyd 
rhywiol i ferched yn Wrecsam a Sir y Fflint. Mae’r prosiect yn arbennig ar gyfer merched sydd mewn 
perygl o feichiogrwydd ailadroddus sy’n achosi tynnu plant o’u gofal. 

Nod y prosiect yw darparu cymorth cyfannol i ferched i’w galluogi i gyflawni dyfodol cadarnhaol.

Dyma beth rydym ni eisiau ei wneud yn 2019-20
• Yn unol â chanlyniadau’r adolygiad, cyflwyno model ariannu rhanbarthol newydd 

a strwythur gwasanaeth newydd ar gyfer Gwasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru 
i sicrhau ei fod yn gallu bodloni’r galw cynyddol am blant sydd angen lleoliadau 
mabwysiadu.

• Adolygu effaith y Panel ‘Trothwy Gofal’ i leihau nifer y plant sy’n derbyn gofal.

• Datblygu cronfa o weithwyr sesiynol er mwyn helpu i atal teuluoedd rhag gwahanu.
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SAFON 6:
Helpu pobl i sicrhau mwy o les economaidd, cael bywyd cymdeithasol a byw 
mewn cartref addas sy’n bodloni eu hanghenion.
Mae hyn yn golygu helpu pobl i wella eu hincwm. Yn ogystal â’u helpu i elwa o fywyd cymdeithasol a 
lle addas i fyw.

GOFAL CYMDEITHASOL I OEDOLION

Yr hyn y dywedom y byddem yn ei wneud
• Drwy gydweithio â Pennaf, byddwn yn sicrhau ein bod yn dyrannu rhandai i bobl a 

fyddai’n elwa o’r cyfleuster gofal ychwanegol newydd yn Wrecsam. Byddwn hefyd yn 
gweithio â’r darparwr newydd i wneud y gorau o fuddion cymunedol y cynllun

Dyma beth a wnaethom ni

Tai Gofal Ychwanegol
Mae tai gofal wedi cynyddu yn sgil datblygiad Maes y Dderwen yng nghanol Wrecsam.

Rydym wedi ymgymryd â chynllun â Chymdeithas Tai Pennaf, ac mae’r cyfleuster - ochr yn 
ochr â’r cyfleuster presennol ym Mhlas Telford - yn darparu 112 o randai ar draws dau gynllun.  

Yn seiliedig ar y ‘model traean’, caiff gofal ychwanegol yn Wrecsam ei strwythuro i ddarparu 
cymorth i bobl â lefelau anghenion cymorth isel, canolig ac uchel. 

O ran y lefelau uchel, bydd y model yn lleihau’r galw am ofal preswyl ac yn gwella’r lefel o 
annibyniaeth ymysg pobl hŷn, yn ogystal â gwella eu profiad o fyw â chymorth.  

Ein gwasanaeth mewnol sy’n darparu gofal ar gyfer y ddau gynllun, gan sicrhau ein bod yn 
canolbwyntio ar ail-alluogi. Y Rheolwr a’r Rheolwr Tîm Cynorthwyol yn ein Tîm Pobl Hŷn 
sydd yng ngofal dyraniadau.

Mae ein tîm Therapi Galwedigaethol yn parhau i weithio’n agos â Thai i sicrhau fod tai pobl yn 
addas.

Byw â Chymorth
Rydym wedi gweithio’n agos â’r Adran Dai, Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig a 
Llywodraeth Cymru i wella cyfleoedd byw â chymorth i oedolion ag anabledd dysgu a / neu 
anabledd corfforol. Mae chwe Chynllun wedi, neu yn y broses o gael eu datblygu, sydd naill 
ai’n cynnig cymorth 24 awr gwell, neu gymorth rhannol yn ôl yr angen i hyd at 27 o bobl. Mae 
pob eiddo yn unigryw o ran eu dyluniad ac yn cynnig tai diogel i bobl. Rydym yn gweithio’n 
agos â’r Gwasanaeth Datblygu ac wedi contractio Darparwyr Byw â Chymorth i sicrhau fod y 
tenantiaid yn gallu bod mor annibynnol â phosibl wrth iddynt fyw yn y safleoedd cynllun hyn.
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Dyma beth rydym ni eisiau ei wneud yn 2019-20
• Gweithio gyda’r Tîm Cefnogi Pobl i adolygu’r model gofal a chymorth o fewn ein 

cynlluniau gofal ychwanegol - gan sicrhau ein bod yn hyrwyddo annibyniaeth 

• Byddwn yn gweithio’n agos â chydweithwyr yn ein hadran dai i lywio datblygiad y 
Strategaeth Dai a’r Strategaeth Dai i Bobl Hŷn i’r dyfodol.

• Parhau i ddatblygu dulliau arloesol ar gyfer Byw â Chymorth gan ddefnyddio’r 
Gronfa Gofal Integredig a grantiau eraill.

GOFAL CYMDEITHASOL I BLANT
Yr hyn y dywedom y byddem yn ei wneud
• Ystyried opsiynau o ran tai a llety ‘symud ymlaen’ i bobl sy’n gadael gofal er mwyn 

cefnogi tenantiaethau sefydlog.   

Dyma beth a wnaethom ni

Gwneud y penderfyniadau iawn
Mae’r Tîm Un Pwynt Mynediad i Blant yn cynnwys swyddog tai sy’n ein helpu i wneud y 
penderfyniadau iawn mewn perthynas â’r gwasanaethau cymdeithasol a’r adran dai.

Helpu teuluoedd i ddod o hyd i rywle i fyw
Yn aml bydd teuluoedd wedi’u troi allan o dai’r cyngor yn cael trafferth dod o hyd i gartref 
newydd, a gallant syrthio i gylch o ddigartrefedd.

Yn ogystal â’r effaith negyddol ar deuluoedd, gall ychwanegu at y pwysau ar adnoddau ar gyfer 
mynd i’r afael â digartrefedd.

Mae’r swyddog tai yn chwarae rôl allweddol yn atal digartrefedd trwy rannu gwybodaeth sy’n 
helpu rhieni sy’n cael trafferth gwneud eu taliadau rhent.

Helpu pobl ifanc i osgoi digartrefedd
Gan weithio gyda Gwasanaethau Cymdeithasol i Blant, bydd y swyddog tai yn cynorthwyo pobl ifanc 
16 neu 17 oed sy’n dweud wrthym ni eu bod nhw’n ddigartref. 

Mae gennym ni swydd ychwanegol yn ein Tîm Gadael Gofal, sy’n helpu pobl ifanc ar gyrion gofal i 
adeiladu pontydd sy’n caniatáu iddyn nhw aros yn eu cartref os yw’n ddiogel. 

o blant 7 oed + wedi nodi ‘ydw’ neu ‘weithiau’ 
pan ofynwyd iddynt a ydynt yn hapus yn eu cartref

Arolwg Dinasyddion 2018
93%
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Mae lleoli’r swyddog tai o fewn y tîm Un Pwynt Mynediad i blant wedi cryfhau’r berthynas rhwng tai 
a gwasanaethau cymdeithasol i blant, sy’n beth cadarnhaol i blant a’u teuluoedd.

Llwybr Cadarnhaol
Mae fframwaith ‘Llwybr Cadarnhaol’ Llywodraeth Cymru yn hyrwyddo cymorth i bobl ifanc sydd ar 
eu taith i annibyniaeth a llwyddiant economaidd drwy gynnig opsiynau a chyngor tai, a thrwy atal 
digartrefedd. 

Mae hyn yn cyd-fynd â ‘Fframwaith Llety a Chymorth  i Ymadawyr Gofal’ Barnardo’s, sy’n arbennig 
ar gyfer pobl ifanc sy’n gadael gofal yng Nghymru

Helpu pobl ifanc i gyflawni annibyniaeth
Mae gennym ni hefyd fynediad at Gronfa Dydd Gŵyl Dewi, grant dwy flynedd i helpu pobl rhwng 16 
a 25 oed sydd mewn gofal neu’n gadael gofal i ddatblygu tuag at annibyniaeth. 

Defnyddir yr arian i’w cefnogi nhw â’u haddysg, tai, cyflogaeth, neu eu hiechyd a’u lles cyffredinol. 

Yn dilyn adolygiad gan Lywodraeth Cymru, o fis Ebrill 2019, bydd Teuluoedd Yn Gyntaf, Dechrau’n 
Deg, Gofal Plant y tu allan i’r Ysgol, Cronfa Dydd Gŵyl Dewi, Hyrwyddo Ymgysylltiad Cadarnhaol 
a Chronfa Waddol Cymunedau yn Gyntaf yn cyfuno i gynrychioli un llif ariannu grantiau o’r enw’r 
‘Grant Cymunedau a Phlant.’ Bydd hyn yn ein galluogi i ddefnyddio adnoddau grant yn ôl yr angen. 

Bydd hyn hefyd yn arwain at ail grant o’r enw ‘Grant Cymorth Tai’, sy’n gyfuniad o Orfodaeth Rhentu 
Doeth Cymru, Atal Digartrefedd a Chefnogi Pobl.  

Drwy symleiddio grantiau, mae Llywodraeth Cymru yn gobeithio galluogi awdurdodau lleol i 
archwilio cyfleoedd i ail-lunio gwasanaethau, gweithredu dulliau ataliol hirdymor a chynaliadwy a 
gwella canlyniadau pobl ddiamddiffyn.

Torri’r cylch digartrefedd
Rydym ni’n parhau i gynnal y Cynllun Cymorth i Deuluoedd – rhan o raglen ‘Cefnogi Pobl’ 
Llywodraeth Cymru.

Y nod yw torri’r cylch digartrefedd a sicrhau bod teuluoedd yn medru aros yn eu cymuned trwy 
ddarparu cymorth tai priodol. Cafwyd llawer o ganmoliaeth gan y teuluoedd sy’n defnyddio’r 
gwasanaeth.

“Nid oeddwn i’n deall faint yr oeddwn i 
angen y gwasanaeth pan gefais y cynnig. 
Mae wedi helpu i dynnu’r pwysau wrth 
ymdrin â gwasanaethau eraill.” 
Ffurflen werthuso’r gwasanaeth Cymorth i Deuluoedd - Gorffennaf 2018
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Mae dyletswydd ar gynghorau i ganiatáu i bobl ifanc sy’n cael eu maethu mewn lleoliad sefydlog 
aros yno nes y byddan nhw’n 21 oed ... neu’n 25 oed os ydyn nhw mewn addysg uwch.

Enw’r cynllun yw Pan rydw i’n barod ac er nad oes cyllid ychwanegol ar ei gyfer, mae cynghorau 
Gogledd Cymru wedi gweithio gyda’i gilydd i ddatblygu’r cynllun. 

Mae nifer y bobl sydd wedi manteisio ar y lleoliadau hyn yn gyson â’r galw a ragfynegwyd ar gyfer 
2018-19.

Dyma beth rydym ni eisiau ei wneud yn 2019-20
• Lleihau digartrefedd ymysg pobl sy’n gadael gofal drwy barhau i gynyddu nifer y 

lleoliadau llety â chymorth sydd ar gael.
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5. SUT YDYM YN DARPARU AR 
GYFER EIN DINASYDDION
A. DATBLYGU EIN GWEITHLU

Mae ein Tîm Datblygu’r Gweithlu yn parhau i ddarparu ystod eang o gyfleoedd 
hyfforddiant i staff y cyngor, yn ogystal â phobl a gaiff eu cyflogi ar draws y 
sector iechyd a gofal cymdeithasol – gan gynnwys darparwyr, y trydydd sector, 
cynorthwywyr personol a gofalwyr anffurfiol.

Y rhaglen cymorth hyfforddiant dangosol gan Lywodraeth Cymru drwy Gofal 
Cymdeithasol Cymru yw £441,696.    

Mae hyn yn cynnwys y grant £309,187, yn ogystal â 30% o gyfraniad cyfatebol gan 
y cyngor o £132,509. 

Mae’r cyngor hefyd yn buddsoddi £303,985 gyda chyfanswm buddsoddiad o 
£745,681 i ddatblygu’r gweithlu er mwyn cefnogi Partneriaeth Datblygu’r Gweithlu 
Gofal Cymdeithasol (mae hyn yn cynnwys incwm gan Ofal Cymdeithasol Cymru ac 
eraill). 

I sicrhau’r grant, rydym yn cyflwyno cais lleol a chynllun rhanbarthol. Rydym 
hefyd yn cynhyrchu cynllun lleol ar gyfer ein partneriaeth. 

http://www.wrexham.gov.uk/english/council/social_services/workforce_strategy/
workforce_strategy.htm 

Mae’r Cyngor wedi sefydlu Partneriaeth Datblygu’r Gweithlu Gofal Cymdeithasol 
ar y cyd ac mae ei haelodaeth a’i swyddogaeth wedi’u nodi yn ein cynllun 
cyfathrebu:

http://www.wrexham.gov.uk/assets/pdfs/social_services/workforce_strategy/
communication_plan.pdf 

Rydym yn parhau i hyrwyddo Hwb Dysgu a Gwybodaeth Gofal Cymdeithasol 
Cymru o fewn y sector, ac yn annog pobl i ddefnyddio’r deunydd, canllawiau a’r 
adnoddau hyfforddiant sydd ar gael. 

https://socialcare.wales/hub/home 

Rydym yn parhau i gynnal sesiynau dilynol ar gyfer modiwlau manwl. Mae pob 
un o’n rhaglenni hyfforddiant wedi’u diweddaru i gynnwys negeseuon a geirfa 
allweddol y Ddeddf. 
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Rydym wedi darparu dwy sesiwn leol ar Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu (Cymru) i’r sector 
gyfan, gyda phresenoldeb o 43 allan o 60 posibl. 

Rydym hefyd wedi trefnu digwyddiadau isranbarthol ar gyfer 2019. 

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 eleni. 

Mae saith cartref gofal wedi cadarnhau y byddant yn hyfforddi staff ychwanegol. 

Llwyddom i dreialu 6 Cham at Wella Gofal Diwedd Oes y llynedd ac rydym bellach yn darparu 
ail raglen gyda phum cartref gofal. 

Rydym ni hefyd wedi cynorthwyo ein gweithwyr cymdeithasol i gael mynediad at hyfforddiant 
a chymwysterau dan Fframwaith Addysg a Dysgu Proffesiynol Parhaus Gofal Cymdeithasol 
Cymru. 

Mae gennym ni fframwaith datblygu gyrfa cryf ar gyfer gweithwyr cymdeithasol, wedi ei 
seilio ar Ddyfarniadau Addysg Barhaus Gofal Cymdeithasol Cymru. Rydym hefyd wedi 
mabwysiadu’r fframwaith ‘Y 3 Blynedd Cyntaf mewn Ymarfer’ a gyflwynwyd gan Ofal 
Cymdeithasol Cymru.  

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru hefyd wedi cynnal gweithdy ‘arfer yn seiliedig ar ganlyniadau’ 
ar gyfer darparwyr ym Mhrifysgol Glyndŵr ym mis Tachwedd 2018. 

B. ARIAN A CHYNLLUNIO AR GYFER Y DYFODOL
Rydym ni’n cael llai o arian gan Lywodraeth Cymru, felly mae ail-siapio’r gwasanaethau 
cymdeithasol i ateb yr her hon wedi bod yn flaenoriaeth.

Yn ystod y pedair blynedd diwethaf, cyflawnodd Gofal Cymdeithasol i Oedolion £6,848,821 
o arbedion a chyflawnodd Gofal Cymdeithasol Plant £1,062,000 o arbedion. Yn ogystal â 
hynny, mae ein cyllidebau wedi gostwng ar ôl colli’r arian Cefnogi Pobl (£200,000) a’r arian 
demograffeg (£2,000,000) gan Lywodraeth Cymru.

Mae’r grant Cefnogi Pobl gan Lywodraeth Cymru yn ein helpu ni i ddarparu cymorth yn 
gysylltiedig â thai i bobl ddiamddiffyn – fel eu bod yn medru byw mor annibynnol â phosibl. 

Rydym ni wedi diweddaru ein cynllun ariannol tymor canolig a’n cynlluniau effeithlonrwydd 
gwasanaethau, ac rydym ni’n parhau i gynnwys pwysau yn y dyfodol wrth gynllunio ein 
cyllidebau.

Mae gan y cyngor broses drwyadl ar gyfer pennu’r gyllideb sy’n gofyn i reolwyr nodi arbedion 
potensial dros gyfnod o dair blynedd.

Mae adrannau megis gwasanaethau cymdeithasol – sydd â dyletswydd gofal – yn derbyn 
gymaint o gefnogaeth â phosibl.

Er mwyn bodloni’r heriau sylweddol hyn, bu’n rhaid i ni ail-siapio ac ail-dendro gwasanaethau 
er mwyn lleihau costau. Ond rydym ni wedi gwneud pob ymdrech i leihau’r effaith ar bobl 
ddiamddiffyn.
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C. ARWEINYDDIAETH, LLYWODRAETHU
AC ATEBOLRWYDD GWLEIDYDDOL

Ar lefel wleidyddol, cefnogir y cyngor gan grŵp o gynghorwyr ar y bwrdd gweithredol  - sy’n 
cael eu galw’n aelodau arweiniol - sy’n gwneud penderfyniadau allweddol. 

Maen nhw’n cael eu cefnogi gan bwyllgorau craffu. Mae Gwasanaethau Cymdeithasol yn dod o 
dan y Pwyllgor Craffu Diogelu, Cymunedau a Lles.

Ar lefel rheoli, mae gan y cyngor brif weithredwr a gefnogir gan ddau gyfarwyddwr strategol. 

Daw’r Gwasanaethau Cymdeithasol dan gylch gorchwyl y cyfarwyddwr sy’n gyfrifol am 
‘bobl’. Mae’r unigolyn hwn hefyd yn meddu ar y rôl statudol Cyfarwyddwr Gwasanaethau 
Cymdeithasol. Mae Pennaeth Gofal Cymdeithasol i Oedolion wedi bod yn Gyfarwyddwr Dros 
Dro ar gyfer y Gwasanaethau Cymdeithasol eleni. 

Mae Cynghorwyr ac uwch reolwyr â’r cyfrifoldebau arweiniol hyn yn deall pwysigrwydd 
gwasanaethau cymdeithasol, ac mae polisi’r cyngor yn datgan y byddwn ni’n blaenoriaethu 
gwasanaethau sy’n cefnogi pobl ddiamddiffyn wrth bennu cyllidebau, gwneud arbedion a 
newid sut rydym ni’n gwneud pethau.

Mae Gwasanaethau Cymdeithasol yn cael eu rheoli gan y Pennaeth Gofal Cymdeithasol i 
Oedolion a’r Pennaeth Gofal Cymdeithasol i Blant. Caiff y ddwy adran eu cefnogi gan aelod 
arweiniol sy’n cyfarfod yn rheolaidd â rheolwyr.

Gweithio mewn partneriaeth
Sefydlwyd Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus Wrecsam o ganlyniad i Ddeddf Cenedlaethau’r Dyfodol.

Ei nod yw gwella lles economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cyngor Bwrdeistref 
Sirol Wrecsam – mewn modd cynaliadwy na fydd yn niweidio cenedlaethau’r dyfodol.

Mae blaenoriaethau’r bwrdd fel a ganlyn:

• Bod plant a phobl ifanc yn cael y dechrau gorau i fywyd.

• Bod pawb yn cael cyfle i ddysgu a datblygu drwy gydol eu hoes.

Trefniadau diogelu
Mae ein Polisi Diogelu Corfforaethol yn hybu mwy o ddealltwriaeth ymhlith staff, cynghorwyr a 
phobl sy’n gweithio ar ein rhan ynghylch y canllawiau sy’n bodoli ar gyfer diogelu plant ac oedolion.

Cymeradwywyd y polisi gan ein Bwrdd Gweithredol ar 12 Gorffennaf, 2018, ac mae disgwyl iddo 
gael ei adolygu yn 2019. 

Datblygwyd cynllun gweithredu cysylltiedig i’n helpu i fodloni’r argymhellion yn adolygiad Swyddfa 
Archwilio Cymru, Trefniadau Diogelu Corfforaethol Cynghorau Cymru (a gyhoeddwyd ym mis 
Mehefin 2015).

Fel rhan o hyn, cyflwynwyd hyfforddiant llwyddiannus ar draws pob adran ac mae modiwl e-ddysgu 
ar gyfer Diogelu Corfforaethol bellach yn un o fodiwlau hanfodol y cyngor ar gyfer pob aelod o staff.

Mae’r cyngor hefyd yn parhau i gydymffurfio â’r ddyletswydd ‘atal’ dan y Ddeddf Gwrthderfysgaeth a 
Diogeledd 2015. 
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Mae hon yn ei gwneud yn ofynnol i gynghorau chwarae rhan yn ymateb i’r her ideolegol hon –
cynorthwyo i atal pobl rhag cael eu tynnu i mewn i derfysgaeth. 

Felly, os ydym ni’n credu bod unigolyn mewn perygl o gael eu radicaleiddio, byddwn yn gweithio 
gyda sefydliadau eraill i asesu’r sefyllfa, a datblygu cynllun cymorth i’r unigolyn.       

Fel yr ydym eisoes wedi’i grybwyll, rydym wedi gwneud gwelliannau a newidiadau sylweddol o 
fewn ein Tîm Diogelu Oedolion, ac mae gennym gynrychiolaeth ar Fwrdd Diogelu Gogledd Cymru a 
grwpiau cyflawni lleol.

Rydym wedi gweithio’n galed er mwyn rhoi cyhoeddusrwydd i ddiogelu – gan gynnwys cymryd 
rhan yn yr Wythnos Genedlaethol Diogelu.
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6. RHAGOR O WYBODAETH

Strwythur y cyngor
http://www.wrexham.gov.uk/welsh/vacancies_cy/organisational_structure.htm

Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus Wrecsam
https://www.bgcwrecsam.org/

Bwrdd Diogelu Oedolion Gogledd Cymru
Mae’n helpu i sicrhau fod plant ac oedolion sy’n agored i niwed yn cael eu hamddiffyn 
rhag camdriniaeth ac esgeulustod.

https://www.bwrdddiogelugogleddcymru.cymru/

Cynllun y Cyngor
Cynllun cyffredinol sy’n diffinio ble mae’r cyngor yn canolbwyntio ei egni.

http://www.wrexham.gov.uk/welsh/council_w/documents/council_plan_w.htm

Eich Llais Wrecsam
Gwefan ymgynghori’r Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus – a ddefnyddir gan y cyngor ar 
gyfer arolygon ar-lein.

http://www.yourvoicewrexham.net

Arolygiaeth Gofal Cymru
Archwilio gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol ac adrodd am eu 
heffeithiolrwydd.

Adroddiad Cyngor Wrecsam

https://arolygiaethgofal.cymru/?lang=en&_ga=2.171768936.971923516.1564058496-
974575447.1554300544

Adrodd ar wasanaethau gofal rheoledig yn Wrecsam:

https://arolygiaethgofal.cymru/?lang=en&_ga=2.171765992.971923516.1564058496-
974575447.1554300544

Mae’r adran olaf hon yn rhestru lleoedd i gael mwy o wybodaeth am rai o’r 
pethau y sonnir amdanyn nhw yn yr adroddiad yma.

https://www.bwrdddiogelugogleddcymru.cymru/
http://www.wrexham.gov.uk/welsh/council_w/documents/council_plan_w.htm
http://www.yourvoicewrexham.net
https://arolygiaethgofal.cymru/190328-arolygiad-o-wasanaethau-oedolion-hyn-cyngor-bwrdeistref-sirol-wrecsam-cy?_ga=2.182016352.671419454.1571742910-974575447.1554300544
https://arolygiaethgofal.cymru/190328-arolygiad-o-wasanaethau-oedolion-hyn-cyngor-bwrdeistref-sirol-wrecsam-cy?_ga=2.182016352.671419454.1571742910-974575447.1554300544
https://arolygiaethgofal.cymru/?lang=en&_ga=2.171765992.971923516.1564058496-974575447.1554300544
https://arolygiaethgofal.cymru/?lang=en&_ga=2.171765992.971923516.1564058496-974575447.1554300544
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Cwynion a chanmoliaeth i’r Cyngor
https://www.wrexham.gov.uk/top_navigation/complaints_w/index.htm

Dewis Cymru
https://www.dewis.cymru/

ADRODDIADAU A DOGFENNAU’R CYNGOR
Polisi Codi Tâl

https://www.wrexham.gov.uk/assets/pdfs/social_services/leaflets/financial_information_guide_w.
pdf

http://www.wrexham.gov.uk/assets/pdfs/social_services/leaflets/paying_for_socialcare_
services_w.pdf

https://www.wrexham.gov.uk/assets/pdfs/social_services/leaflets/deferred_payments_w.pdf

Adroddiad Monitro Contractau
https://moderngov.wrecsam.gov.uk/mgAi.aspx?ID=6085

Adroddiad Diogelu
http://moderngov.wrexham.gov.uk/documents/s500003197/Item%207.pdf?LLL=0

Polisi Diogelu Corfforaethol (Amddiffyn Plant)
https://www.wrexham.gov.uk/welsh/council_w/documents/corporate_safeguarding_policy.htm

Adolygiad o Wasanaethau Dydd
http://moderngov.wrexham.gov.uk/documents/g3627/Public%20reports%20pack%2013th-
Dec-2016%2010.00%20Executive%20Board.pdf?T=10&LLL=undefined

Strategaeth Gweithlu Cyngor Wrecsam
https://www.wrexham.gov.uk/welsh/council_w/social_services/workforce_strategy/workforce_
strategy.htm

Cynllun hyfforddiant Datblygu’r Gweithlu, pamffledyn ac adroddiad 
canol blwyddyn

https://www.wrexham.gov.uk/assets/pdfs/social_services/workforce_strategy/workforce_
training_brochure_w.pdf

https://www.wrexham.gov.uk/top_navigation/complaints_w/index.htm
https://www.dewis.cymru/
https://www.wrexham.gov.uk/assets/pdfs/social_services/leaflets/financial_information_guide_w.pdf
https://www.wrexham.gov.uk/assets/pdfs/social_services/leaflets/financial_information_guide_w.pdf
http://www.wrexham.gov.uk/assets/pdfs/social_services/leaflets/paying_for_socialcare_services_w.pdf
http://www.wrexham.gov.uk/assets/pdfs/social_services/leaflets/paying_for_socialcare_services_w.pdf
https://www.wrexham.gov.uk/assets/pdfs/social_services/leaflets/deferred_payments_w.pdf
https://moderngov.wrecsam.gov.uk/mgAi.aspx?ID=6085
http://moderngov.wrexham.gov.uk/documents/s500003197/Item%207.pdf?LLL=0
https://www.wrexham.gov.uk/welsh/council_w/documents/corporate_safeguarding_policy.htm
http://moderngov.wrexham.gov.uk/documents/g3627/Public%20reports%20pack%2013th-Dec-2016%2010.00%20Executive%20Board.pdf?T=10&LLL=undefined
http://moderngov.wrexham.gov.uk/documents/g3627/Public%20reports%20pack%2013th-Dec-2016%2010.00%20Executive%20Board.pdf?T=10&LLL=undefined
https://www.wrexham.gov.uk/welsh/council_w/social_services/workforce_strategy/workforce_strategy.htm
https://www.wrexham.gov.uk/welsh/council_w/social_services/workforce_strategy/workforce_strategy.htm
https://www.wrexham.gov.uk/assets/pdfs/social_services/workforce_strategy/workforce_training_brochure_w.pdf
https://www.wrexham.gov.uk/assets/pdfs/social_services/workforce_strategy/workforce_training_brochure_w.pdf
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Safonau’r Gymraeg
https://www.wrexham.gov.uk/welsh/council_w/documents/welsh-language-standards.htm

Cynllun Heneiddio’n Dda Wrecsam
https://www.wrexham.gov.uk/assets/pdfs/social_services/key_documents/aging_well_
wrexham_w.pdf

Tudalennau gwe Trafnidiaeth
http://www.wrexham.gov.uk/welsh/LINKS_W/links_transport.htm

Cynllun teithio Wrecsam – Wrecsam Gysylltiedig
https://www.wrexham.gov.uk/welsh/council_w/documents/wrexham_connected.htm

Strategaeth tai
http://www.wrexham.gov.uk/welsh/council_w/documents/local_housing_strategy_w.htm

Rhaglen cyllid Cefnogi Pobl
http://www.wrexham.gov.uk/assets/pdfs/housing/supporting_people/supporting_people_
directory_w.pdf

http://www.wrexham.gov.uk/assets/pdfs/housing/supporting_people/local_commissioning_
plan_w.pdf

https://www.wrexham.gov.uk/welsh/council_w/documents/welsh-language-standards.htm
https://www.wrexham.gov.uk/assets/pdfs/social_services/key_documents/aging_well_wrexham_w.pdf
https://www.wrexham.gov.uk/assets/pdfs/social_services/key_documents/aging_well_wrexham_w.pdf
http://www.wrexham.gov.uk/welsh/LINKS_W/links_transport.htm
https://www.wrexham.gov.uk/welsh/council_w/documents/wrexham_connected.htm
http://www.wrexham.gov.uk/welsh/council_w/documents/local_housing_strategy_w.htm
http://www.wrexham.gov.uk/assets/pdfs/housing/supporting_people/supporting_people_directory_w.pdf
http://www.wrexham.gov.uk/assets/pdfs/housing/supporting_people/supporting_people_directory_w.pdf
http://www.wrexham.gov.uk/assets/pdfs/housing/supporting_people/local_commissioning_plan_w.pdf
http://www.wrexham.gov.uk/assets/pdfs/housing/supporting_people/local_commissioning_plan_w.pdf
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7. FFRAMWAITH MESUR 
PERFFORMIAD

SAFON ANSAWDD 1: “Gweithio gyda phobl i ddiffinio a chyd-gynhyrchu canlyniadau lles  
 personol ar y cyd y mae pobl yn dymuno eu cyflawni.”

MESURYDDION / DANGOSYDDION PERFFORMIAD ALLDRO 
2018/19 SYLW

PMA 23 – Canran yr oedolion sydd wedi cael cefnogaeth 
gan y gwasanaeth gwybodaeth, cyngor a chymorth ac sydd 
heb gysylltu â’r gwasanaeth eto yn ystod y flwyddyn.

75.65%

PMC 024 - Canran yr asesiadau a gwblhawyd ar gyfer plant 
o fewn y terfynau amser statudol 74.8%
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SAFON ANSAWDD 2: “Gweithio gyda phobl a phartneriaid i amddiffyn a hyrwyddo 
 iechyd corfforol a meddyliol pobl a’u lles emosiynol.”

MESURYDDION / DANGOSYDDION PERFFORMIAD ALLDRO 
2018/19 SYLW

PMA 10 -  Cyfradd yr oedi wrth 
drosglwyddo gofal am resymau gofal 
cymdeithasol fesul 1,000 o’r boblogaeth 75 
oed neu hŷn

10.77
aged 18+ 121 o achosion 18+ oed

PMA 20a – Canran yr oedolion a 
gwblhaodd gyfnod o Ailalluogi a chael 
pecyn gofal gostyngedig a chefnogaeth 6 mis 
yn ddiweddarach.

42.59%
Yn seiliedig ar atgyfeiriadau Staffplan 
a gwblhawyd rhwng 01 Ebrill 2018 a 
31 Mawrth 2019. Cyfrifiad = 59.6%

PMA 20b - Canran yr oedolion a gwblhaodd 
gyfnod o Ailalluogi a heb unrhyw becyn 
gofal a chefnogaeth 6 mis yn ddiweddarach.

23.17%
Yn seiliedig ar atgyfeiriadau Staffplan 
a gwblhawyd rhwng 01 Ebrill 2018 a 
31 Mawrth 2019. Cyfrifiad = 81%

PMA 21 – Yr amser cyfartalog y mae pobl 
hŷn (65 oed neu’n hŷn) yn cael eu cefnogi 
mewn cartrefi gofal preswyl.

862.69 836.45 diwrnod ar gyfer gofal nyrsio

PMA 22 – Oedran cyfartalog oedolion sy’n 
mynd i mewn i gartrefi gofal preswyl. 84.81 78.67 ar gyfer gofal nyrsio

PMC 030 – Canran y plant a welwyd gan 
ddeintydd cofrestredig cyn pen 3 mis ar ôl 
bod mewn gofal 

64.40%

PMC 031 – Canran y plant dan ofal ar 
31 Mawrth a gafodd eu cofrestru gyda 
meddyg teulu o fewn 10 niwrnod gweithio o 
ddechrau eu lleoliad

100%

SAFON ANSAWDD 3: “Cymryd camau i amddiffyn a diogelu pobl rhag camdriniaeth,  
 esgeulustod neu niwed.”

MESURYDDION / DANGOSYDDION PERFFORMIAD ALLDRO 
2018/19 SYLW

PMA 18 – Canran yr ymholiadau amddiffyn 
oedolion a gwblhawyd o fewn terfynau 
amser statudol.

80.48%

PMC 027 – Canran yr 
ail-gofrestriadau o blant ar Gofrestrau 
Amddiffyn Plant yr Awdurdod Lleol

2.4%

PMC 028 – Yr amser cyfartalog ar gyfer pob 
plentyn a oedd ar y Gofrestr Amddiffyn 
Plant yn ystod y flwyddyn

262.50
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SAFON ANSAWDD 4: “Annog a chefnogi pobl i ddysgu, datblygu a chymryd rhan mewn  
 cymdeithas.”

MESURYDDION / DANGOSYDDION PERFFORMIAD ALLDRO 
2018/19 SYLWADAU

PMC 29a – Canran y plant sy’n cyflawni’r dangosydd pwnc 
craidd yng nghyfnod allweddol 2 65.40%

PMC 29a – Canran y plant sy’n cyflawni’r dangosydd pwnc 
craidd yng Nghyfnod Allweddol 4 4.35%

PMC 32 - Canran y plant sy’n derbyn gofal sydd wedi newid 
ysgol un neu fwy o weithiau, yn ystod cyfnod neu gyfnodau 
o dderbyn gofal, nad oedd y symud hwnnw oherwydd 
trefniadau trosiannol, yn y flwyddyn tan 31 Mawrth

9.03%

SAFON ANSAWDD 5: “Cefnogi pobl i ddatblygu a chynnal perthnasoedd domestig,  
 teuluol a phersonol iach yn ddiogel.”

MESURYDDION / DANGOSYDDION PERFFORMIAD ALLDRO 
2018/19 SYLWADAU

PMC 33 - Canran y plant sy’n derbyn gofal ar 31 Mawrth sydd 
wedi bod mewn tri lleoliad neu fwy yn ystod y flwyddyn 4.94%

*Aros am Gadarnhad 
gan Lywodraeth 
Cymru

PMC 25 – Canran y plant a gefnogir i barhau i fyw gyda’u 
teuluoedd 63.0%

PMC 26 – Canran y plant mewn gofal a ddychwelodd adref ar 
ôl hynny yn ystod y flwyddyn 10.43%

*Aros amGadarnhad 
gan Lywodraeth 
Cymru

SAFON ANSAWDD 6: “Gweithio â Chefnogi Pobl i wella eu lles economaidd, cael gwell  
 bywyd cymdeithasol mewn llety addas sy’n bodloni eu  
 hanghenion.”

MESURYDDION / DANGOSYDDION PERFFORMIAD ALLDRO 
2018/19 SYLWADAU

PMC 34b – Canran yr holl bobl sy’n gadael gofal ac sydd 
mewn addysg, hyfforddiant neu swydd 12 mis ar ôl gadael 
gofal

44.8%

PMC 34b – Canran yr holl bobl sy’n gadael gofal ac sydd 
mewn addysg, hyfforddiant neu swydd 24 mis ar ôl gadael 
gofal

43.7%

PMC 35 - Canran y bobl sy’n gadael gofal sydd wedi bod yn 
ddigartref yn ystod y flwyddyn 29.4%
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Cwestiwn Cyt- 
uno Weithiau Angh- 

ytuno
Ddim yn 
gwybod 

1.   Rwy’n byw mewn cartref sy’n cefnogi fy lles yn y    
      ffordd orau 81 % 11 % 5 % 3%

2.   Rwy’n gallu gwneud pethau sy’n bwysig i mi 45 % 44 % 9 % 2 %

3.   Rwy’n teimlo fy mod yn rhan o fy nghymuned 45 % 27 % 20 % 8 %

4.   Rwy’n hapus â’r gefnogaeth gan fy nheulu, ffrindiau  
      a chymdogion 79 % 12 % 4 % 5 %

5.   Rwy’n teimlo’n ddiogel 70 % 20 % 6 % 4 %

6.   Rwy’n gwybod pwy i gysylltu â nhw ynglŷn â fy ngo 
      fal a fy nghefnogaeth 72 % 7 % 13 % 8 %

7.   Mae gennyf y wybodaeth neu’r cyngor cywir pan  
      fydd ei angen arnaf 65 % 22 % 6 % 7 %

8.   Rwyf wedi cymryd rhan weithredol mewn pend 
      erfyniadau ynglŷn â sut y cafodd fy ngofal a fy  
      nghymorth ei ddarparu

71 % 12 % 9 % 8 %

9.   Roeddwn yn gallu cyfathrebu yn fy iaith ddewisedig 90 % 2 % 2 % 6 %

10. Cefais fy nhrin ag urddas a pharch 83 % 8 % 2 % 7 %

11. Rwy’n hapus â’r gofal a’r gefnogaeth a gefais 74 % 15 % 3 % 8 %

12. Fy newis i oedd byw mewn cartref gofal preswyl  
      (atebwyd gan ymatebwyr a oedd yn byw mewn  
      cartref gofal preswyl yn unig)

11 % 1 % 3 % 85 %

13. Rydw i wedi cael cyngor, help a chefnogaeth a fydd  
      yn fy mharatoi ar gyfer bod yn oedolyn (atebwyd  
      gan ymatebwyr 18 neu 24 oed yn unig)

2 % 1 % 1 % 96 %

ATODIAD A:  Ymatebion Arolwg Dinasyddion Oedolion
Anfonwyd holiaduron at sampl o oedolion a oedd yn derbyn gofal a chymorth ar 1 Medi 2018.
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Cwestiwn Cyt- 
uno Weithiau Angh- 

ytuno
Ddim yn 
gwybod 

1.   Rwy’n byw mewn cartref sy’n cefnogi fy lles yn y  
      ffordd orau 83 % 11 % 6 % 0 %

2.   Rwy’n gallu gwneud pethau sy’n bwysig i mi 42 % 44 % 9 % 2 %

3.   Rwy’n teimlo fy mod yn rhan o fy nghymuned 44 % 24 % 25 % 7 %

4.   Rwy’n hapus â’r gefnogaeth gan fy nheulu, ffrindiau  
      a chymdogion 66 % 22 % 9 % 3 %

5.   Rwy’n teimlo’n ddiogel 77 % 15 % 5 % 3 %

6.   Rwy’n gwybod pwy i gysylltu â nhw ynglŷn â fy ngo 
      fal a fy nghefnogaeth 53 % 16 % 26 % 5 %

7.   Mae gennyf y wybodaeth neu’r cyngor cywir pan  
      fydd ei angen arnaf 48 % 25 % 15 % 12 %

8.   Rwyf wedi cymryd rhan weithredol mewn 
      penderfyniadau ynglŷn â sut y cafodd fy nghefnoga 
      eth ei ddarparu

48 % 17 % 18 % 17 %

9.   Rwyf wedi bod yn gysylltiedig â phob penderfyniad  
      ynglŷn â sut y darparwyd y gofal a’r gefnogaeth i’r  
      person yr wyf yn gofalu amdano/amdani

61 % 20 % 12 % 7 %

10. Roeddwn yn gallu cyfathrebu yn fy iaith ddewisedig 88 % 4 % 1 % 7 %

11. Cefais fy nhrin ag urddas a pharch 77 % 9 % 2 % 12 %

12. Rwy’n teimlo fy mod yn cael fy nghefnogi i barhau â  
      fy rôl ofalgar 54 % 25 % 13 % 8 %

13. Rwy’n hapus â’r gofal a’r gefnogaeth a gefais 52 % 21 % 14 % 13 %

14. Rwyf wedi cael cyngor, help a chefnogaeth a fydd  
      yn fy mharatoi ar gyfer bod yn oedolyn (atebwyd  
      gan ymatebwyr 18 neu 24 oed yn unig)

No responses

ATODIAD B:  Ymatebion i Arolwg Oedolion sy’n Gofalu
Anfonwyd holiaduron at sampl o oedolion a oedd yn ofalwyr ar 1 Medi 2018.
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Cwestiwn Cyt- 
uno Weithiau Angh- 

ytuno
Ddim yn 
gwybod 

1.   Rydw i’n hapus yn fy nghartref 84 % 9 % 6 % 0 %

2.   Rydw i’n hapus gyda’r bobl sy’n byw gyda mi 83 % 13 % 16 % 3 %

3.   Rydw i’n gallu gwneud y pethau yr ydw i’n hoffi eu  
      gwneud 75 % 19 % 6 % 0 %

4.   Rydw i’n teimlo fy mod yn perthyn i’r ardal yr ydw  
      i’n byw ynddi 78 % 11 % 9 % 2 %

5.   Rydw i’n hapus gyda fy nheulu, ffrindiau a 
      chymdogion 89 % 6 % 2 % 3 %

6.   Rydw i’n teimlo’n ddiogel 88 % 8 % 3 % 2 %

7.   Rydw i'n gwybod gyda phwy i siarad am fy ngofal a  
      fy nghefnogaeth 81 % 9 % 5 % 5 %

8.   Rydw i wedi cael y wybodaeth neu’r cyngor cywir  
      pan fydd ei angen arnaf 75 % 16 % 2 % 2 %

9.   Mae pobl wedi gwrando ar fy marn am ofal a  
      chefnogaeth 75 % 13 % 5 % 8 %

10. Rydw i wedi gallu defnyddio fy iaith bob dydd 94 % 2 % 0 % 5 %

11. Cefais fy nhrin ag urddas a pharch 83 % 9 % 2 % 6 %

12. Rydw i’n hapus â’r gofal a’r gefnogaeth a gefais 84 % 6 % 5 % 5 %

13. Os ydych chi rhwng 16 ac 17 oed: Rwyf wedi cael  
      cyngor, help a chefnogaeth a fydd yn fy mharatoi ar    
      gyfer bod yn oedolyn

38 % 13 % 13 % 38 %

ATODIAD C:  Ymatebion Arolwg Dinasyddion Plant 
Anfonwyd holiaduron plant at bob plentyn/unigolyn ifanc 7 – 17 oed a oedd yn derbyn gofal a chefnogaeth ar 
1 Hydref 2018.

Cwestiwn Cyt- 
uno Weithiau Angh- 

ytuno
Ddim yn 
gwybod 

1.   Rwyf wedi cymryd rhan weithredol mewn  
      penderfyniadau ynglŷn â sut y cafodd gofal a  
      chefnogaeth fy mhlentyn/plant ei ddarparu

82 % 11 % 4 % 4 %

2.   Rydw i’n teimlo fod pobl yn gwrando arnaf ac yn fy  
      ngwerthfawrogi 57 % 32 % 11 % 0 %

3.   A oes yna unrhyw beth allwn ni ei wneud i wella neu  
      unrhyw beth y gallwn ni fod wedi’i wneud yn well? 21 % 21 % 39 % 18 %

ATODIAD D:  Ymatebion Arolwg Dinasyddion Rhieni
Anfonwyd holiaduron at rieni pob plentyn/unigolyn ifanc 7 – 17 oed a oedd yn derbyn gofal a chefnogaeth ar 
1 Hydref 2018.
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