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1. Rhagarweiniad

Ar adegau arferol, nid yw’r gwasanaethau cymdeithasol bob amser yn un o wasanaethau 
mwyaf gweladwy y cyngor – hyd nes y byddwch ei angen wrth gwrs. Yna bydd yn gwneud 
gwahaniaeth enfawr i’ch bywyd chi a bywydau’r rhai sy’n annwyl i chi.

Fodd bynnag, nid oedd y llynedd yn flwyddyn arferol ac mae rôl gofalwyr – rhai proffesiynol 
a di-dâl – wedi bod yn hanfodol ac yn weladwy.

Yn adroddiad y llynedd, fe ddywedom wrthych ein bod eisiau canolbwyntio ar bethau a 
fyddai’n ein helpu ni i helpu pobl a theuluoedd. Eleni byddwn yn dweud wrthych beth 
a ddigwyddodd i’r pethau hynny, ond byddwch hefyd yn darllen llawer am y pethau a 
wnaethom ni’n wahanol wrth i ni ymateb i bandemig Covid.

Yn nyddiau cynnar y pandemig, bu’n rhaid i ni weithio gyda phobl a sefydliadau gwahanol i 
ganfod y ffordd orau i gefnogi’r bobl a oedd ein hangen ni fwyaf, ac er clod mawr i’n staff fe 
lwyddom i gynnal y gefnogaeth hanfodol honno. 

Ond ni allem ni fod wedi gwneud hynny ar ein pennau ein hunain. Bu’r sector gwirfoddol, 
y sector annibynnol ynghyd â phartneriaid eraill yn y sectorau statudol, yn cynnwys yr 
heddlu a’r bwrdd iechyd, i gyd yn gweithio’n ddiwyd i wneud yn siŵr fod y cyhoedd yn 
parhau i dderbyn cefnogaeth.

Yn ystod y flwyddyn hynod o brysur hon, rydym hefyd wedi cymryd camau cadarnhaol 
i wella’r hyn rydym yn ei gynnig i blant ac oedolion. Rydym wedi gweithio i wella 
gwasanaethau plant yn unol â’r cynllun gweithredu gwelliant, sy’n ganolog i’n cynnydd, 
ac yn y gwasanaethau oedolion rydym wedi gweithio gyda’r bwrdd iechyd i gryfhau ein 
darpariaeth gofal cartref a chefnogi pobl i aros yn eu cartrefi eu hunain.

Pa heriau bynnag a ddaw yn ystod y flwyddyn sydd i ddod, rydym wedi ymrwymo i’r hyn 
sydd angen ei wneud: datblygu a darparu gwasanaethau cryf a chlyfar a sicrhau bod y 
plant, y teuluoedd a’r bobl rydym yn eu cefnogi wrth wraidd y cyfan, yn ein helpu i lunio ein 
gwasanaethau er mwyn sicrhau canlyniadau sydd o bwys.

Alwyn Jones, Prif Swyddog Gofal Cymdeithasol

Hydref 2021
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2. Crynodeb o berfformiad

Cefndir

Ar ddiwedd pob blwyddyn ariannol, mae’n rhaid i bob cyngor yng Nghymru gyhoeddi 
adroddiad am ei wasanaethau cymdeithasol. Dyma ein hadroddiad ni.

Y nod yw gwerthuso pa mor dda y darparwyd ein gwasanaethau, a thynnu sylw at unrhyw 
welliannau sydd angen eu gwneud.

Mae’n gyfle hefyd i esbonio sut rydym yn bwriadu helpu pobl dros y flwyddyn sydd i ddod 
– pobl y mae arnynt angen gofal a chymorth, a gofalwyr di-dâl sydd angen ein cymorth.

Wrth i chi ddarllen drwy’r tudalennau hyn, fe sylwch ein bod yn sôn am chwe ‘safon 
ansawdd’. Mae’r rhain yn rhan o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (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 mewn perthynas â’r chwe safon hyn.

Mae’n bwydo Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol hefyd, a’i nod yw gwella llesiant 
cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru – gan gynorthwyo 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 
cymaint o’n gwaith yn canolbwyntio ar helpu pobl i gyflawni’r canlyniadau y maent yn 
dymuno eu cyrraedd.

Canmoliaeth a Chwynion

Ymdrinnir â chwynion yn unol â threfn gwynion statudol y gwasanaethau cymdeithasol, 
sy’n cael ei rheoli gan dîm cwynion canolog yn y cyngor. Mae gan y tîm berthynas waith 
ardderchog gydag uwch reolwyr ar draws yr adran ac maent yn cysylltu â’i gilydd yn 
rheolaidd i ymdrin â chwynion. 

Cyflwynir adroddiad llawn am gwynion a chanmoliaeth i’r pwyllgor craffu perthnasol yn 
flynyddol ac yna caiff ei gyhoeddi ar wefan y cyngor. Mae hyn yn sicrhau bod aelodau’n 
dilyn y drefn graffu briodol ar gyfer y cwynion a dderbynnir ac mae’n cynnig tryloywder i’r 
cyhoedd (gan sicrhau ar yr un pryd bod manylion yr achwynydd yn cael eu cadw’n gwbl 
gyfrinachol).

Yn ystod 2020/21, mae nifer y cwynion a dderbyniwyd wedi cynyddu, pan dderbyniwyd 42 
o’i gymharu â 32 a dderbyniwyd yn ystod 2019/20.

Cynhaliwyd ymchwiliad annibynnol i saith cwyn yng Ngham 2. Yn ogystal â hyn, 
cynhaliwyd  ymchwiliad i gŵyn Cam 1 o’r cyfnod adrodd blaenorol yng Ngham 2 eleni. Mae 
hyn yn gynnydd ar y pum ymchwiliad a gynhaliwyd yn 2019/20.
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Cafwyd 58 canmoliaeth yn ystod 2020/21, gan amlygu gwerthfawrogiad defnyddwyr y 
gwasanaethau a’u teuluoedd o’r gefnogaeth a ddarparwyd.

Dyma un enghraifft o ganmoliaeth a gafodd yr Adran Gofal Cymdeithasol i 
Oedolion:

“Alla’ i wir ddim diolch digon i chi am bopeth rydych chi wedi ei wneud i ni, dydw 
i heb ddeffro’n gwenu ac yn edrych ymlaen at y diwrnod ers blynyddoedd maith. 
Rydw i wedi gweddïo ers amser na fydda’ i’n deffro i wynebu diwrnod arall, a dyna’r 
gwirionedd. Rydw i’n teimlo mod i wedi cael ail gyfle ar fywyd. Diolch o galon am 
yr hyn a wnaethoch chi i sicrhau hynny, a hoffwn i chi ddiolch o waelod calon 
i’r meddyg a yrrodd y cwch i’r dŵr yn y lle cyntaf, dydw i heb anghofio amdano 
ynghanol hyn i gyd ac mae fy nyled yn fawr iddo. Diolch i bawb sydd wedi gwneud 
i hyn ddigwydd, rydych chi wedi newid fy mywyd yn gyfan gwbl, heb air o gelwydd, 
diolch yn fawr iawn”

Dyma un enghraifft o ganmoliaeth a gafodd yr Adran Gofal Cymdeithasol i Blant:

''Dim ond eisiau dangos fy ngwerthfawrogiad a diolch i chi am eich holl gymorth a 
chefnogaeth a sicrhaodd fod yr achos llys wedi mynd o fy mhlaid i ddoe. Rydych 
wedi bod yn wych ac yn drylwyr iawn drwy gydol yr achos gan roi’r wybodaeth 
ddiweddaraf i mi a’m helpu. Diolch enfawr gen i a’r hogiau''
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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. Dyma sut rydym yn 
sicrhau ein bod yn darparu gwasanaethau sy’n eu helpu nhw i gyflawni’r hyn sy’n 
bwysig iddyn nhw. 

Rydym yn datblygu ein dulliau i ‘gydgynhyrchu’ - lle bydd pobl a sefydliadau’n 
gweithio gyda’i gilydd er mwyn canfod ffyrdd i siapio ein gwasanaethau ym mhob 
cam.

Deall y jargon - ‘Cydgynhyrchu’

Mae ‘cydgynhyrchu’ yn cyfeirio at waith a wneir gyda chyfranogiad llawn a chyfartal 
defnyddwyr y gwasanaeth. Hynny yw, mae pobl sy’n defnyddio’r gwasanaethau’n 
cael cyfle cyfartal i fynegi eu barn am benderfyniadau a newidiadau sy’n effeithio 
arnyn nhw.

Hwb Cyfeillgarwch

Rwy’n hoffi cyfarfod y grwpiau ar-lein. Rwy’n hoffi cyfarfod pobl newydd. Roedd yn 
gwneud i mi deimlo bod gen i gysylltiad â phobl. Mae’n gymuned hapus a bywiog. 
Doeddwn i ddim yn teimlo mor ynysig a ges i hwyl.” Laura W

“Fe wnaeth fy stopio i rhag teimlo’n unig. Roedd hi’n braf gweld pobl rwy’n eu 
hadnabod yn ogystal â chwrdd â phobl newydd. Roedd e’n hwyl.” Stephen D

Rydw i’n ei fwynhau! Rydw i’n defnyddio iaith arwyddion ac mae bod ar Zoom 
yn golygu y gall pobl fy neall. Mae’n andros o hwyl ac rwyf wedi dysgu pobl sut i 
arwyddo gyda mi ar Zoom. Ond yn fwy na dim rydw i wedi cael hwyl gyda phobl ar 
Zoom. Doeddwn i ddim yn teimlo mor unig.” Anthony D

Gweithio gyda'r trydydd sector

Dros y 12 mis diwethaf, mae’r trydydd sector yn Wrecsam a’r gwasanaethau cymdeithasol 
wedi gweithio gyda’i gilydd i raddau nas gwelwyd eu tebyg o’r blaen, yn ffurfiol a thrwy 
gysylltiadau anffurfiol, wrth i ni gyd ymateb i anghenion pobl yn ystod pandemig Covid.
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Un Pwynt Mynediad a Desg Gymorth Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol 
Wrecsam

Sefydlodd Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam Ddesg Gymorth Covid y 
Gymdeithas i gefnogi pobl oedd ag anghenion lefel isel, yn cynnwys casglu bwyd a 
nwyddau o’r fferyllfa. Gan weithio mewn partneriaeth gydag Un Pwynt Mynediad Cyngor 
Wrecsam, llwyddodd y Gymdeithas i gydlynu byddin o wirfoddolwyr i sicrhau bod gan bobl 
fynediad at feddyginiaeth a chyflenwadau brys, a rhoddwyd cefnogaeth i fwy na 750 o bobl 
mewn cyfnod o 12 mis.

Llwyddodd y gwirfoddolwyr hefyd i ganfod nifer o bobl a oedd angen cymorth ond nad 
oedd y gwasanaethau’n ymwybodol ohonyn nhw. Gweithiodd y ddesg gymorth yn agos 
gydag Un Pwynt Mynediad i sicrhau bod gwiriadau lles a chymorth arall yn eu lle. 

Fe wnaeth y gwirfoddolwyr helpu Mrs K (75 oed) i gael mynediad at gymorth gofal 
cymdeithasol yn ystod y pandemig:

 “Rydw i wir yn ddiolchgar am y cymorth a gefais i a fy ngŵr pan aeth y 
gwirfoddolwyr i siopa ar ein rhan. Dydyn ni ddim yn cael unrhyw gymorth o unman 
ac rydw i’n ei chael yn anodd gan nad ydw i’n gallu gadael fy ngŵr ar ei ben ei hun. 
Mae’r gofalwyr rydyn ni’n eu cael nawr wedi bod yn gymorth mawr.”

Yn ystod yr haf, daeth y gwirfoddolwyr i’r adwy unwaith eto er mwyn cynorthwyo i 
ddosbarthu’r pecynnau bwyd ychwanegol yr oedd y gwasanaethau plant yn eu darparu 
i bobl ddiamddiffyn. Darparodd y gwasanaeth hwn becynnau ar gyfer hyd at 250 o 
deuluoedd bob wythnos a chydlynwyd y gwaith dosbarthu gan Gymdeithas Mudiadau 
Gwirfoddol Wrecsam. 

Gwnaeth sefydliadau’r trydydd sector a gwirfoddolwyr hefyd helpu i ddiogelu plant ac 
oedolion agored i niwed drwy gydol y cyfnodau clo, drwy ddarparu adborth gwerthfawr ac 
atgyfeiriadau pan fyddai peryglon yn cael eu canfod. 

Gwelwyd cynnydd sylweddol yn y perygl i les pobl o ganlyniad i ynysu ac unigrwydd 
drwy gydol Covid. Gweithiodd Cyngor Wrecsam gyda Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol 
Wrecsam i wneud cais llwyddiannus am gyllid cyfeillio gan Lywodraeth Cymru drwy Age 
Cymru. Defnyddiwyd y grantiau bychain hyn er mwyn helpu i brynu nwyddau fel iPads a 
thechnoleg arall er mwyn galluogi pobl i gyfathrebu gyda’u ffrindiau a’u teuluoedd. 

Ar wahân i’r ymateb brys i Covid, mae Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam 
wedi cynrychioli safbwyntiau’r trydydd sector yn natblygiad y Cyfleuster Iechyd a Lles 
Cymunedol newydd yn Adeiladau'r Goron sy’n cael eu hailddatblygu ar hyn o bryd. 
Gwnaethant gynnig safbwyntiau gwerthfawr a’r cyfle i ddatblygu gwasanaeth sydd 
wirioneddol yn cael ei gydgynhyrchu ar gyfer dinasyddion Wrecsam.
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4. Gwella lles (y chwe safon)

Dyma’r chwe safon y soniwyd amdanyn nhw ynghynt.

Mae llawer o wybodaeth yma, felly rydym 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 yn sôn am helpu pobl i wella eu sefyllfa mewn modd sy’n ystyried sut maen nhw’n 
teimlo, a’r hyn y mae arnyn nhw ei eisiau.

Gofal Cymdeithasol i Oedolion

Yr hyn y dywedom y byddem yn ei wneud

• Adolygu’r farchnad gofal cartref ac ymestyn y ddarpariaeth fewnol i gynyddu 
capasiti gofal cartref.

• Adolygu prosiectau sy’n sicrhau gofal ‘y maint cywir’, datblygu ymhellach y rhai 
sydd wedi profi eu bod yn gwella canlyniadau ar gyfer pobl.

• Archwilio datblygiad modelau ‘micro-gomisiynu’, i sicrhau ei bod yn haws i bobl 
gael mynediad at ofal a chymorth – yn enwedig yn ein cymunedau gwledig.

Cefnogi darparwyr gofal cartref

Supporting domiciliary care providers

Eleni mae pob un ohonom wedi gwerthfawrogi cyfraniad enfawr gweithwyr gofal, yn 
enwedig yn ein marchnad gofal cartref. 

Mae ein gwasanaeth gofal cartref mewnol wedi parhau i ddarparu gwasanaeth gofal 
cartref hirdymor, gofal cartref yn ein dau gynllun Tai Gofal Ychwanegol, gwasanaethau 
ailalluogi a gofal canolradd, ymateb symudol a gwasanaethau cymorth yn y nos yn ystod 
pandemig Covid. Mae’r gwasanaeth wedi cynnig sefydlogrwydd drwy amseroedd heriol i 
lawer o drigolion, gofalwyr di-dâl a theuluoedd. 

Fel rhan o’n cynlluniau adfer wedi Covid, rydym yn gweithio i ailymweld â’n cynlluniau i 
dyfu ein capasiti mewnol, gan gydnabod y rôl bwysig mae’n ei chwarae fel rhan o farchnad 
gofal cartref ehangach.



10

Roedd ein perthynas waith dda gyda’n darparwyr gofal cartref a gomisiynwyd yn golygu 
ein bod mewn sefyllfa dda i’w cefnogi wrth ymateb i’r pandemig. Drwy weithio mewn 
partneriaeth gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, fe wnaethom lwyddo i 
gael mynediad cynnar at Gyfarpar Diogelu Personol, profion Covid, cyfarfodydd briffio 
rheolaidd, gwybodaeth a chymorth ac, yn fwy diweddar, cyflwyno’r rhaglen frechu i’r sector. 
Mae ein darparwyr wedi gweithio’n ddiflino ac yn broffesiynol drwy gydol y pandemig 
i sicrhau y cynhaliwyd y mynediad at wasanaethau gofal cymdeithasol hanfodol ar y 
rheng flaen. Gwnaethom weithio gyda’n darparwyr gofal cartref i sefydlu ein gwasanaeth 
‘Ymateb Cyflym’, a fyddai’n helpu i ryddhau cleifion o’r ysbyty ac osgoi cyfnodau aros hir 
am becynnau gofal yn y cartref. Mae’r gwasanaeth yn parhau i fod yn llwyddiannus, ac 
yn sicrhau nad yw pobl yn aros yn yr ysbyty’n hirach nag sydd ei angen ac mae’n cynnig 
dewis amgen yn lle cyfnodau byrdymor mewn cartrefi gofal preswyl.

Deall y jargon – ‘‘Gofal cartref’’

Darperir gofal cartref i bobl sydd eisiau aros yn eu cartrefi eu hunain, yn hytrach na 
symud i gartref gofal preswyl. Bydd gweithwyr gofal yn ymweld â’r person yn eu 
cartref, fel arfer yn ddyddiol.

Sicrhau gofal y maint cywir

Mae sicrhau gofal y maint cywir yn golygu bod pobl yn gallu cael mynediad at y lefel cywir 
o ofal i fodloni eu hanghenion; dim mwy a dim llai. 

Gyda datblygiadau mewn technoleg ac offer dros y blynyddoedd, ynghyd â mynediad 
gwell at hyfforddiant ar gyfer staff a dinasyddion, rydym wedi llwyddo i gefnogi pobl i gael 
mynediad at lefelau gofal llawer llai ymwthiol sy’n canolbwyntio ar urddas, ailalluogi ac 
annibyniaeth. 

Mae rhai pethau wedi cyfyngu ar y cyfleoedd i adolygu pecynnau gofal oherwydd y 
pandemig a chyfyngiadau ar ymweliadau. Serch hynny, dros y 12 mis diwethaf, llwyddwyd 
i adolygu 30 pecyn gofal. Cyn yr adolygiad, roedd nifer yr oriau gofal yn 448.50 ar gost o 
£7,682.81; yn dilyn adolygiad gan y tîm therapi galwedigaethol, llwyddwyd i ostwng nifer yr 
oriau gofal i 419.25 ar gost o £7181.75. Dros wythnos mae hyn yn arwain at arbediad cost o 
£1494.59 sy’n gyfystyr â £77,718.81 dros flwyddyn. 

Mae hwn yn arwydd cadarnhaol o sut y gallwn weithio i wneud gofal cymdeithasol yn fwy 
cynaliadwy, gan roi’r gofal sydd ei angen ar bobl a sicrhau bod y gwasanaethau’n gallu 
cwrdd ag anghenion poblogaeth sy’n tyfu ac yn heneiddio.

Ond gadewch i ni fod yn onest. Rydym yn parhau i wynebu her enfawr.

Mae’r prinder gofal cartref yn golygu na allwn ni bob amser roi’r gofal cywir i bobl yn 
brydlon a gall hyn roi straen ychwanegol ar ofalwyr di-dâl (e.e. perthnasau neu ffrindiau 
sy’n helpu pobl drwy drefniant anffurfiol) a gall oedi’r broses i ryddhau cleifion o’r ysbyty.
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Micro-gomisiynu

To support us is in the development of small, social care enterprises or businesses, this 
year we commissioned Community Catalysts. They help people and communities across 
the country use their talents to start and run small enterprises and community businesses 
that support and care for other local people. 

Funded through Welsh Government Community Transformation Programme, Community 
Catalysts identified gaps in current services and recruited local people to develop small 
enterprises to fill them, helping to care for and support Wrexham citizens, they include 
services like home help services, care services and support with household and garden 
tasks. We hope to use the next year to make the most of this service, creating more and 
more enterprises across the County Borough helping us to grow our care market and 
provide people with choices about how to meet their care and support needs.

Dechreuodd Moya ei micro-fenter gymunedol ei hun ar ôl cael ei diswyddo.

Roedd Moya eisiau defnyddio’r sgiliau roedd hi wedi eu dysgu drwy roi cymorth 
i’w mam er mwyn cynnig gwasanaeth wedi’i deilwra ar gyfer pobl eraill yn ei 
chymuned. Mae hi nawr yn cynnig cwmnïaeth, gwasanaethau paratoi prydau 
bwyd, glanhau, garddio, smwddio, cefnogi pobl i gynnal eu diddordebau a’u hobïau, 
gweithgareddau hamdden a chyfleoedd cymdeithasol. 

 “Fe wnaeth Catalyddion Cymunedol roi llawer o gymorth i mi gan nad ydw i erioed 
wedi bod yn hunangyflogedig o’r blaen. Roeddwn i’n meddwl ar brydiau ‘ydw 
i’n gwneud pethau’n iawn?’ Ers i mi gael fy nghyflwyno i gynllun y Catalyddion 
Cymunedol rwyf wedi teimlo bod gen i rywun yn gefn i mi. 

 “Mae pethau’n mynd yn dda – mae gen i bopeth sydd ei angen arnaf yn ei le, rwy’n 
hyrwyddo’r fenter ac yn cefnogi pedwar person yn barod. Rwyf wrth fy modd yn 
cyfarfod pobl, gwrando ar eu hanesion a rhoi cefnogaeth sy’n gwneud gwahaniaeth 
i’w bywydau."

Dyma beth yr hoffem ei wneud yn 2021-22

• Hyrwyddo a darparu Hyfforddiant Cymorth Gweithredol a Hyfforddiant Cymorth 
Ymddygiad Cadarnhaol ar draws Gwasanaethau Darparwyr i wella’r ffordd 
rydym yn cefnogi dinasyddion yn y ffordd rydym yn darparu gofal a chymorth.

• Sicrhau bod mentrau cymunedol a mentrau gofal cydweithredol yn tyfu cymaint 
â phosibl fel cynnig gofal amgen yn Wrecsam.
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Gofal Cymdeithasol i Blant

Yr hyn y dywedom y byddem yn ei wneud

• Sicrhau bod System Wybodaeth genedlaethol Gofal Cymunedol Cymru wedi 
ei hymgorffori’n gadarn a’i bod yn cefnogi ein timau gofal cymdeithasol ar lawr 
gwlad. 

• Parhau i ymgysylltu ag Arolygiaeth Gofal Cymru a symud ymlaen gyda’n cynllun 
gwella.

• Adolygu prosesau Un Pwynt Mynediad ar gyfer llunio penderfyniadau a 
throsglwyddo achosion er mwyn sicrhau eu bod yn parhau i fod yn addas i’r 
diben.

Dyma beth wnaethom ni

System TG iechyd a gofal cymdeithasol

Ers i’r System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru newydd gael ei chyflwyno ym mis 
Tachwedd 2019, mae’r adran wedi bod yn gweithio i sicrhau bod holl sgriniau a ffurflenni’r 
system sydd eu hangen i gofnodi pob darn o wybodaeth yn ymwneud â phlant ac oedolion 
mewn modd cywir a chyfoes yn hygyrch ac yn hawdd i’w defnyddio. 

Cynhaliwyd gweithdai ar raddfa fawr ar gyfer staff i roi eu safbwyntiau ar ddyluniad y 
ffurflenni a gosodiad y systemau, gydag eiriolwyr y System Wybodaeth yn rhan o sesiynau 
dylunio a rhoi’r system ar waith. Yn ogystal â hyn, mae grwpiau tasg a gorffen yn cael eu 
harwain gan reolwr datblygu ymarfer yr adran ac maen nhw’n cynnwys cynrychiolwyr o 
bob rôl er mwyn sicrhau y cynhelir trafodaethau trwyadl am unrhyw ddatblygiadau newydd 
a bod safbwyntiau pawb yn cael eu hystyried.

Gwybodaeth rheoli

I wneud pethau’n haws i’n gweithwyr cymdeithasol a’u rheolwyr, rydym wedi canolbwyntio 
ar ddatblygu byrddau gwaith dros y we. Mae hyn yn rhoi mynediad i’n holl reolwyr a 
gweithwyr cymdeithasol at eu hachosion gwaith a’u hasesiadau, sy’n eu helpu i reoli a 
blaenoriaethu eu llwyth gwaith dyddiol. 

Mae ein gweithwyr cymdeithasol wedi dweud wrthym pa mor werthfawr yw cael mynediad 
at yr adroddiadau hyn a, gyda’r adran yn canolbwyntio ar sicrhau ansawdd, maen nhw’n 
ein hatgoffa’n rheolaidd am amserlenni arfer orau ac yn ei gwneud yn hawdd gweld os na 
chedwir at yr amserlenni.
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Gan fod yr adran yn canolbwyntio ar Ymarfer, Perfformiad a Sicrhau Ansawdd (gweler 
isod), rydym yn sicrhau bod gan ein staff yr offer sydd eu hangen arnyn nhw i gynnig 
canlyniadau gwell i’n trigolion mwyaf bregus.

Bwrdd Gwella Carlam

Sefydlwyd cynllun gweithredu’r Bwrdd Gwella Carlam yn 2019 a chafodd ei lunio o 
amgylch y 6 amcan gwella canlynol ar gyfer y Gwasanaeth, i fynd i’r afael â’r heriau a 
nodwyd.

• Model Cyflenwi Sefydliadol sy’n ateb y gofyn

• Parhau i ddatblygu gweithlu hyfedr a sefydlog       

• Bod â phrosesau a gweithdrefnau effeithiol a’u rhoi ar waith     

• Darparu arferion a gwasanaethau o ansawdd uchel      

• Gweithio’n effeithiol gyda phartneriaid mewnol ac allanol      

• Sicrhau y gall plant a theuluoedd gymryd rhan mewn gwasanaethau a 
phenderfyniadau a wneir yn eu cylch

Gwnaed gwelliannau drwy gydol y flwyddyn ac rydym nawr yn dechrau cyfnod tri, sef 
cynnal newidiadau cadarnhaol. 

Cynhaliwyd ymweliad monitro wedi’i drefnu gan Arolygiaeth Gofal Cymru ym mis Ebrill 
2021 ac er nad oes disgwyl y ceir adborth ffurfiol ganddyn nhw tan yn ddiweddarach eleni, 
nododd yr Arolygiaeth fod cynllun gwella’r adran yn mynd rhagddo yn ôl y disgwyl ac nad 
oedd unrhyw blant dan fygythiad o niwed sylweddol.

Perfformiad, Ymarfer a Sicrhau Ansawdd

Ynghyd â Chynllun Gweithredu’r Bwrdd Gwella Carlam, mae gennym Fframwaith Sicrhau 
Ansawdd. Mae hwn yn amlinellu

• sut byddwn yn sicrhau ansawdd ein gwaith

• sut byddwn yn archwilio’r ymateb a’r gwasanaeth rydym yn ei ddarparu 

• sut byddwn yn dysgu o’r hyn rydym yn ei ganfod.

Felly, mae gan y gwasanaethau plant nawr ffrwd waith Perfformiad, Ymarfer a Sicrhau 
Ansawdd. Mae’r ffrwd waith hon yn cynnwys cynllun archwilio cadarn dros 12 mis i ddewis 
ffeiliau achosion a chynnal archwiliadau ar themâu, craffu ar ffeiliau achosion yn rheolaidd 
yn erbyn dulliau sgorio mewn archwiliadau a sicrhau bod canfyddiadau’r archwiliadau’n 
cael eu nodi er mwyn dod i gasgliadau, nodi anghenion hyfforddiant, a hwyluso’r sgwrs 
mewn gweithdai perfformiad ar draws yr adrannau bob chwarter.
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Y Drws Ffrynt

Mae ein Tîm Un Pwynt Mynediad ar gyfer Plant yn gweithredu fel “drws ffrynt” ar gyfer 
gwasanaethau plant. Mae’r broses llunio penderfyniadau yn y tîm hwn yn effeithiol ac 
mae’n sicrhau y gwneir penderfyniad ynghylch pob atgyfeiriad o fewn 24 awr i’w gyflwyno.

Rydym yn gwerthuso’r gwasanaethau rydym yn eu cynnig yn barhaus a thrwy’r 
gwerthusiad hwn, rydym wedi newid ein proses sgrinio adroddiadau (atgyfeiriadau) i’r Un 
Pwynt Mynediad. Mae gan reolwyr yn y tîm nawr drosolwg llawn o unrhyw adroddiadau a 
gaiff eu cyflwyno. Mae’r newid bach ond amhrisiadwy hwn wedi arwain at broses sgrinio 
fwy cadarn ac effeithiol ar gyfer unrhyw gysylltiadau newydd a wneir â’r adran. 

Mae gwelliannau pellach i’r Un Pwynt Mynediad eleni yn cynnwys adolygiad o’r ffordd 
mae’n trosglwyddo achosion i’n tîm derbyn, sef ein Tîm Asesu ac Ymyrryd. Er mwyn sicrhau 
bod plant a phobl ifanc yn cael eu diogelu ac nad oes oedi mewnol yn ein prosesau, caiff 
achosion sydd angen eu symud at drafodaeth strategol ar unwaith eu graddio’n GOCH 
(ymateb ar unwaith), a’u trosglwyddo i’r Tîm Asesu ac Ymyrryd lle cynhelir trafodaeth 
strategol, yn cynnwys Heddlu Gogledd Cymru. Yn y gorffennol, cynhaliwyd trafodaethau yn 
yr Un Pwynt Mynediad, a oedd weithiau’n arwain at oedi oherwydd nifer yr adroddiadau 
(atgyfeiriadau) a oedd yn cyrraedd ein drwy ffrynt bob dydd. Drwy symud yr holl 
drafodaethau strategol at y Tîm Asesu ac Ymyrryd, mae’n golygu bod ein hachosion mwyaf 
bregus yn cael y sylw priodol yn gyflymach ac, yn gyffredinol, mae’n gwella canlyniadau i’n 
dinasyddion.

Deall y jargon  – ‘‘Trafodaeth strategol’’

Diben trafodaeth strategol yw penderfynu a yw’r trothwy wedi ei gyrraedd ar gyfer 
ymchwiliad amddiffyn plant gan asiantaeth sengl neu asiantaethau ar y cyd (Gofal 
Cymdeithasol a’r Heddlu), ac i gynllunio’r ymchwiliad hwnnw. Cânt eu cynnal os 
credir bod plentyn wedi dioddef, neu’n debygol o ddioddef, niwed difrifol.

Ymgysylltu

Eleni, fe wnaethom lansio apiau Mind of My Own ar draws y gwasanaethau plant er mwyn 
helpu plant a phobl ifanc i rannu eu safbwyntiau, eu dymuniadau a’u teimladau’n gyflym ac 
yn hawdd ac mae hyn wedi bod yn hynod bwysig yn ystod y pandemig. Mae apiau Mind of 
My Own yn ffordd arall i hyrwyddo sut y dylid clywed llais y plentyn pan mae’n bwysicach 
nag erioed ac y dylid adlewyrchu hyn yn y modd y datblygir eu gofal a’u gwasanaethau.
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Mae’r adborth gan bobl ifanc wedi bod yn gadarnhaol ac mae staff wedi derbyn 
hyfforddiant ar sut i ddefnyddio’r apiau ac yn teimlo’n hyderus yn eu cyflwyno i blant a 
phobl ifanc.

“Dwi’n meddwl fod siarad fel hyn gymaint yn haws, mae’n chwyldro.”  
– person ifanc, 16 oed

“Gwnaeth i mi feddwl dros fy hun. Ap da iawn a hawdd iawn i’w ddefnyddio.”  
– person ifanc, 15 oed

Dyma beth yr hoffem ei wneud yn 2021-22

• Lansio Polisi Trothwy Gwasanaethau Plant Wrecsam yn ffurfiol i’r holl bartneriaid 
a sefydliadau allanol.

• Parhau i ymgysylltu ag Arolygiaeth Gofal Cymru a symud ymlaen gyda’n cynllun 
gwella, a sicrhau bod cynlluniau yn eu lle i gynnal lefel y newid a gyflawnwyd.

• Mabwysiadu a chytuno ar ddull rhanbarthol i ymdrin â’r dulliau sgrinio a’r 
cynlluniau diogelwch a ddefnyddir ar gyfer pobl ifanc sydd ar goll, pobl ifanc sy’n 
cael eu hecsbloetio a rhai sy’n cael eu masnachu.

Safon 2: Gweithio gyda phobl a phartneriaid i ddiogelu a hybu 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

• Drwy’r Gronfa Gofal Integredig, datblygu Canolfan Lles Wrecsam ar gyfer 
trigolion Wrecsam. 

• Datblygu dulliau integredig i weithio mewn ardaloedd.

• Lansio’r prosiect gosod y cyflymder yn ffurfiol yn Ardal De Wrecsam i wella 
profiad dinasyddion a datblygu gweithio integredig ymhellach. 

• Ymestyn y Gronfa Datblygu Cymunedol er mwyn ei gwneud yn bosibl i 
ddatblygu gofal arloesol ymhellach ac atebion cymorth ar gyfer pobl a 
theuluoedd sy’n byw gyda Dementia.
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• Gweithio gyda defnyddwyr gwasanaethau i gydgynhyrchu prosiectau sy’n 
trawsnewid rhai o’n gwasanaethau iechyd meddwl ac anableddau dysgu.

• Sicrhau bod perthnasoedd gwaith cadarnhaol yn cael eu datblygu rhwng gofal 
cymdeithasol i oedolion a’r ‘ganolfan lles’ arfaethedig yn Wrecsam.

Dyma beth wnaethom ni

Iechyd a lles cymunedol

Eleni fe wnaethom gydweithio gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, y trydydd 
sector, budd-ddeiliaid a dinasyddion i ailfodelu un o adeiladau swyddfeydd Cyngor 
Wrecsam yng nghanol tref Wrecsam. Gwnaethom hyn gyda chymorth gan Gronfa Gofal 
Integredig Llywodraeth Cymru. Mae’r llawr gwaelod yn cael ei drawsnewid yn gyfan gwbl 
a bydd yn gartref i ganolfan iechyd a lles newydd ar gyfer pobl, teuluoedd, plant a gofalwyr 
di-dâl. 

Rydym eisiau atgyfnerthu cryfder a gwytnwch ein dinasyddion a’n cymunedau, gan 
gydnabod mai rhan o’r jig-so yn unig yw iechyd a gofal cymdeithasol er mwyn galluogi 
pobl i ganfod a dylunio atebion ar gyfer eu hanghenion gofal a chymorth. Bydd y gofod 
hwn yn gwella mynediad pobl at wasanaethau cymunedol ac arbenigol, ac yn atgyfnerthu 
yn hytrach na dyblygu’r hyn sydd eisoes ar gael yn Wrecsam. Bydd y gofod yn gweithredu 
fel lleoliad canolog ar gyfer ystod o gyfleusterau hygyrch a gwybodaeth a chyngor ataliol, 
gan alluogi pobl a theuluoedd sydd ag ystod eang o anghenion cefnogi i ymgysylltu’n well 
gyda gwasanaethau cymunedol.

Rydym yn edrych ymlaen at lansiad yr ardal iechyd a lles cymunedol yng ngwanwyn 2022.

Gweithio mewn ardaloedd

Rydym wedi parhau i ddatblygu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol sydd wedi eu 
trawsnewid yn unol â ‘Chymru Iachach’ gan ddefnyddio Cronfa Drawsnewid Gymunedol 
Llywodraeth Cymru. 

Mae ein cynnydd i ddarparu mwy o wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol integredig 
yn golygu ein bod mewn sefyllfa dda i weithio gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi 
Cadwaladr er mwyn ymateb i bandemig Covid. 

Mae ein clwstwr yn ardal De Wrecsam, dan arweiniad meddygon teulu, bellach yn dîm 
amlddisgyblaethol sefydledig o weithwyr proffesiynol ym maes iechyd a gofal cymdeithasol 
sy’n gallu cydweithio’n ddi-oed, oherwydd eu cydleoliad, i ddylunio a darparu pecynnau 
gofal i rai o’n dinasyddion mwyaf bregus.
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Mae gweithwyr proffesiynol yn gweld canlyniadau cadarnhaol i ddinasyddion gan eu bod 
yn gallu asesu a bodloni eu hanghenion yn fwy effeithiol a heb oedi. Gan adeiladu ar yr hyn 
rydym wedi ei ddysgu gan dîm amlddisgyblaethol De Wrecsam, rydym yn bwriadu cyflogi 
cydlynwyr gofal timau amlddisgyblaethol i ddatblygu’r model yng ngogledd a chanol 
Wrecsam dros y flwyddyn nesaf.

Cefnogi pobl sy'n byw â dementia

I gefnogi’r modd y cyflwynir Cynllun Gweithredu Llywodraeth Cymru ar gyfer Dementia 
(2018 - 2022), mae awdurdodau lleol a byrddau iechyd yn derbyn cyllid grant blynyddol 
drwy Raglen y Gronfa Gofal Integredig. Mae hyn er mwyn datblygu darpariaeth 
gwasanaeth sy’n cefnogi pobl sy’n byw â dementia, a gofalwyr di-dâl. 

Y llynedd fe ddywedom wrthych sut y gwnaethom weithio gyda phartneriaid i dreialu nifer 
o dechnolegau a datblygiadau newydd rydym eisiau parhau i’w hatgyfnerthu eleni.  Serch 
hynny, oherwydd y pandemig, bu’n rhaid i ni ohirio ein cynlluniau fel ein bod yn gallu 
ailgyfeirio ein hadnoddau a darparu gwasanaethau er mwyn ymateb i Covid. 

Gyda nifer cyfyngedig o lefydd ar gael drwy’r gwasanaethau seibiant traddodiadol, gan fod 
lleoliadau gofal cartref wedi cau a rhai pobl yn dewis peidio â derbyn eu pecynnau gofal 
cartref oherwydd y perygl o ddal yr haint, cynyddodd y perygl y byddai gofalwyr di-dâl yn 
methu ag ymdopi. 

Drwy sgwrsio gyda gofalwyr di-dâl a phobl sydd wedi byw drwy’r profiad, gwnaethom 
edrych ar ffyrdd i ddatblygu cynnig amgen ar gyfer gwasanaethau drwy ein darparwr 
gwasanaethau gofalwyr a gomisiynwyd, sef Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr Gogledd 
Ddwyrain Cymru. Roeddem yn gallu defnyddio’r Gronfa Datblygu Cymunedol i roi grant i 
ofalwyr ei ddefnyddio i brynu atebion seibiant a oedd yn addas ar eu cyfer nhw yn ystod y 
cyfnod hwn.

Yn dilyn cyfarfod gyda’n swyddog lles Dementia, a thrwy gynnal sgwrs Beth 
sy’n Bwysig a’r Cynllun Argyfwng i Ofalwyr, nodwyd y gallai’r gofalwr [di-dâl] 
elwa o grant i ofalwyr drwy’r grant Pontio'r Bwlch ar gyfer teuluoedd/ffrindiau. 
Mae’r gofalwr [di-dâl] wedi llwyddo i ariannu seibiant dros nos am ddeufis drwy 
ddefnyddio’r grant hwn ac mae hyn wedi helpu’r gofalwr i gael mynediad at gymorth 
drwy Wasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr Gogledd Ddwyrain Cymru (GOGDdC) a 
hefyd helpu’r gofalwr yn ariannol drwy ariannu’r cyfnod seibiant hwn am gyfnod byr. 
Gan fod modd manteisio ar y grant hwn bob chwe mis, bydd y gofalwr yn gallu elwa 
o’r grant hwn eto yn y flwyddyn ariannol hon – Cynghorydd GOGDdC

Un prosiect y gwnaethom lwyddo i’w symud ymlaen eleni drwy’r Gronfa Datblygu 
Cymunedol yw prynu dyfeisiau Gweithgareddau Therapi Atgofion Rhyngweithiol (RITA). 

Fe wnaethom weithio gyda’n partneriaid, Cymdeithas Alzheimer's a My Improvement 
Network, i ddeall a gwerthuso’r prosiect, a’i ddatblygu i gwrdd ag anghenion trigolion 
Wrecsam, yn seiliedig ar yr hyn sy’n bwysig iddyn nhw yn ôl pobl sydd wedi byw drwy’r 
profiad.
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Bydd y dyfeisiau hyn ar gael mewn nifer o’n cartrefi gofal drwy’r flwyddyn nesaf, er mwyn 
helpu staff a theuluoedd i ymgysylltu gyda’u teuluoedd drwy rannu gweithgareddau 
atgofion rhyngweithiol. Rydym yn edrych ymlaen at weld y prosiect hwn yn datblygu a 
rhannu profiadau pobl gyda chi.

Mae pobl â dementia ymhlith y rhai sydd wedi eu taro waethaf yn ystod pandemig 
y coronafeirws. Drwy gydol argyfwng Covid-19, mae Cyswllt Dementia, a 
gomisiynwyd gan Gyngor Wrecsam drwy ddefnyddio grant Cynllun Gweithredu 
ar gyfer Dementia Llywodraeth Cymru, a gwasanaethau eraill gan Gymdeithas 
Alzheimer's, wedi parhau i fod yn boblogaidd ac rydym wedi parhau i ddarparu 
cefnogaeth o safon uchel i bobl drwy gynnig cymorth dros y ffôn a thros y we yn 
bennaf.

O fis Ebrill 2020 tan fis Mawrth 2021 llwyddodd cynghorwyr i wneud 328 o alwadau 
lles i bobl yn Wrecsam.  Ar ddechrau’r pandemig roedd y galwadau hyn yn ffordd 
i asesu anghenion cymorth pobl, gwirio diogelwch pobl a gwneud yn siŵr fod 
ganddyn nhw ddarpariaethau bwyd a darpariaethau meddygol sylfaenol.  Roedden 
nhw hefyd yn cynnig cyngor, gwybodaeth, atgyfeiriadau a gwasanaeth cyfeirio 
angenrheidiol gan nad oedd gwasanaethau wyneb yn wyneb ar gael, gan weithio 
gyda sefydliadau eraill i gwrdd ag anghenion ein dinasyddion.  

 “Roedd hi’n hyfryd siarad gyda rhywun yn ystod yr amseroedd anodd hyn ac 
roedd y cyswllt yn fy ngalluogi i wyntyllu rhai o fy rhwystredigaethau. Roeddwn i’n 
ddiolchgar iawn am y galwadau hyn.” Gofalwr Di-dâl a oedd yn defnyddio Cyswllt 
Dementia

Wrth ymateb i COVID-19, cyflwynodd Cymdeithas Alzheimer's wasanaeth galwadau 
cadw cwmni o fewn Cyswllt Dementia mewn partneriaeth â Santander i gynnig 
sgyrsiau ffôn wythnosol i bobl er mwyn helpu i fynd i’r afael â’r materion hyn.  
Gwirfoddolwyr a ddarparodd y cymorth hwn.  Gwnaed 325 o alwadau cadw cwmni 
yn Wrecsam yn ystod y cyfnod hwn ac maen nhw’n parhau hyd heddiw ar gyfer 
nifer o bobl.  

Dywedodd Kevin, sy’n gofalu am ei wraig yn Wrecsam: “Galwadau cadw cwmni 
oedd fy achubiaeth”.  Roedd e’n derbyn cymorth a galwadau lles rheolaidd gan y 
cynghorydd dementia a dywedodd “roedd Cymdeithas Alzheimer's yn gwybod beth 
roeddwn i ei angen ac yn deall fy sefyllfa”.  Mae gwraig Kevin mewn cartref gofal yn 
Wrecsam ac roedd cael ei wahanu oddi wrthi yn torri ei galon.

Mae gwasanaeth Cyswllt Dementia wedi ei lunio i fod yn hyblyg a chanolbwyntio 
ar y person, ac mae hyn wedi gweithio’n ardderchog dros y flwyddyn ddiwethaf - 
Cymdeithas Alzheimer's
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Trawsnewid Gwasanaethau Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu

Mae I CAN yn wasanaeth sy’n cael ei arwain gan y byd iechyd, i ddarparu cymorth cynnar 
hygyrch ar gyfer pobl sy’n cael trafferth gyda’u hiechyd meddwl a’u lles, a lleihau’r angen 
i’w hatgyfeirio at wasanaethau GIG arbenigol.

Drwy I CAN, gall pobl gael mynediad at gymorth a chyngor ar amryw o faterion, yn 
cynnwys dyledion, perthnasoedd yn chwalu, problemau cyffuriau neu alcohol, anawsterau 
cyflogaeth, profedigaeth, tai ac unigrwydd.

Rhoddir cefnogaeth drwy rwydwaith o Ganolfannau Cymunedol I CAN a thrwy raglen 
cymorth cyflogaeth I CAN – gellir cael mynediad at bob un ohonyn nhw heb gael eich 
cyfeirio gan eich meddyg teulu a heb apwyntiad.

Nod I CAN yw cefnogi pobl sy’n hynod o fregus, a datblygu dull amlasiantaeth ar gyfer 
atal a darparu gofal a chymorth, sy’n cwrdd ag anghenion yr unigolyn. Mae’r dull hwn yn 
cynnwys mynediad at hyfforddiant ar gyfer staff y rheng flaen a chymorth i gael mynediad 
at ddewisiadau tai priodol i gefnogi’r llwybr adfer.

Hyd yma…

• Gwelir arwyddion bod gwasanaethau I CAN yn effeithiol i leihau’r galw am 
wasanaethau eraill

• Mae’r rhan fwyaf o wirfoddolwyr I CAN yn teimlo eu bod yn...

Cael llawer o gefnogaeth. 

Derbyn hyfforddiant sy’n eu paratoi’n dda ac yn gwneud iddyn nhw deimlo’n 
hyderus yn eu rôl.

Cael effaith gadarnhaol ar eu cleientiaid.

• Mae nifer sylweddol o wirfoddolwyr yn teimlo bod eu hiechyd a’u lles emosiynol 
wedi gwella ers bod yn wirfoddolwr I CAN.

Drwy Raglen Drawsnewid Ranbarthol Anableddau Dysgu rydym wedi gallu treialu 
prosiectau technoleg gynorthwyol newydd ar draws Wrecsam, sy’n galluogi plant, 
oedolion, gofalwyr di-dâl a’u teuluoedd i fod â rheolaeth well dros eu gofal a’u cymorth, a 
chael mynediad gwell atyn nhw. Rydym wedi gallu uwchraddio technoleg mewn cynlluniau 
byw â chymorth a phrofi technolegau arloesol newydd gyda phobl. Roedd hyn yn hynod o 
ddefnyddiol yn ystod Covid pan oedd llawer o bobl ag anableddau dysgu yn cysgodi.
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Mae’r gronfa drawsnewid hefyd wedi helpu i ddatblygu nifer o adnoddau hyfforddi a 
gydgynhyrchwyd, yn cynnwys Galluogi a Chymorth Gweithredol a Rhyw a Rhywioldeb.

“Alla i ddim dweud cymaint o wahaniaeth mae benthyg y dechnoleg wedi ei wneud 
i mi. Fe newidiodd fy mywyd. Ar ddechrau’r cyfnod clo roeddwn i mewn lle tywyll 
iawn. Roedd e’n gyfnod tywyll, un o fy adegau mwyaf digalon. Cefais fenthyg iPad 
a ffôn symudol gan y tîm Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar yr Unigolyn. Fe wnaethon 
nhw fy helpu i’w gosod, defnyddio Zoom a WhatsApp. Roedd sesiynau Zoom 
a grwpiau WhatsApp y tîm Cynllunio sy’n Canolbwyntio ar yr Unigolyn yn rhoi 
ffordd realistig i mi ddianc. Roedd yn rhoi cyfleoedd i mi fwrw fy holl egni iddyn 
nhw ac roeddwn i’n gweld cynnyrch gorffenedig. Fel y datganiad annibyniaeth, 
neu’r hyfforddiant ar-lein lle dysgais i sgiliau animeiddio, neu gwrdd â ffrindiau 
mewn partïon a digwyddiadau ar-lein... Ychydig fisoedd cyntaf y cyfnod clo oedd y 
gwaethaf yn fy mywyd. Yna ges i’r benthyciad technoleg ac fe ailgysylltais â’r grŵp 
SWS. Rydw i’n fythol ddiolchgar iddyn nhw am bopeth maen nhw wedi ei wneud 
yn ystod y cyfnod clo.” - Nick B yn sôn am sut mae’r rhaglen drawsnewid a grŵp 
Gwasanaethau Cymorth Wrecsam wedi helpu ei les yn ystod y cyfnod clo.

Dyma beth yr hoffem ei wneud yn 2021-22

• Gweithio gyda phartneriaid er mwyn parhau i weithredu ein cynlluniau adfer 
wedi Covid ar draws ein gwasanaethau.

• Drwy’r Gronfa Gofal Integredig, penodi Asiant Rheoli a lansio’r cyfleuster iechyd 
a lles cymunedol newydd ar gyfer trigolion Wrecsam.

• Ymgorffori gweithio mewn ardaloedd yn ne Wrecsam a datblygu gweithio mewn 
ardaloedd integredig yng ngogledd a chanol Wrecsam.

Gofal Cymdeithasol i Blant

Yr hyn y dywedom y byddem yn ei wneud

• Yn unol â’r strategaeth recriwtio sydd wedi ei hadnewyddu, parhau i gynyddu 
nifer y gofalwyr maeth mewnol.

• Cyflwyno ein Strategaeth Rhianta Corfforaethol ehangach.
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Dyma beth wnaethom ni

Gofalwyr maeth a recriwtio

Yn 2020, gwnaethom gynyddu ein hymdrechion recriwtio ym maes maethu drwy gynnal 
ymgyrch ym mis Ionawr, diweddaru’r wefan a gwneud hysbyseb radio ym mis Medi. 
Cafodd pob un o’r rhain effaith gadarnhaol ar ymholiadau cychwynnol gan ddarpar ofalwyr 
maeth.

Rydym yn cynnal ymgyrchoedd recriwtio i gynyddu nifer ein gofalwyr maeth mewnol. 
Bydd gofalwyr maeth mewnol yn ein helpu i arbed arian ar leoliadau drwy asiantaethau, 
yn ogystal â gwella canlyniadau i blant drwy eu cadw yn eu hardaloedd, eu hysgolion a’u 
rhwydweithiau cefnogi lleol.

Pan ddaw unigolion atom i fynegi diddordeb mewn maethu, rydym yn cynnal gwiriadau 
i asesu pa mor addas ydyn nhw. Un o’r gwiriadau hyn yw asesiad o’u hiechyd meddygol. 
Gan fod nifer o’n meddygon teulu yn arwain y gwaith i gydlynu a chyflwyno’r rhaglen 
frechu, bu peth oedi gyda rhai o’n hasesiadau ac, er nad ydym o bosibl wedi cyrraedd ein 
targed o 20 aelwyd maethu yn 2020/21, rydym yn gobeithio y byddwn yn cymeradwyo 
dwbl nifer y gofalwyr maeth yn ystod y flwyddyn sydd i ddod.

Bydd elfennau cyffrous yn cael eu hychwanegu at ymgyrchoedd recriwtio yn y dyfodol 
yn cynnwys fideos o ofalwyr maeth yn rhannu eu profiadau, hysbysebion cyfryngau 
cymdeithasol ar blatfformau’r cyfryngau lleol, a hysbysebion ar ddwy gylchfan yng nghanol 
tref Wrecsam.

Rhai sy’n Gadael Gofal

Diben gwasanaethau i rai sy’n gadael gofal yw helpu pobl ifanc sydd wedi bod yng ngofal 
awdurdod lleol i symud o fod yn derbyn gofal i fyw’n annibynnol. Mae plant sy'n derbyn 
gofal yn troi’n bobl sy'n gadael gofal. Mae’r cyngor a’r gefnogaeth y mae’r rhai sy’n gadael 
gofal yn eu derbyn yn dibynnu ar eu hoedran a’u statws wrth adael gofal. 

Mae’r tîm plant sy'n derbyn gofal a’r tîm plant sy’n gadael gofal bob amser wedi cael eu 
rheoli fel un tîm. Yn y flwyddyn ddiwethaf, fe gawson nhw eu gwahanu. Mae’r newid pwysig 
hwn yn golygu bod gan y tîm pobl sy’n gadael gofal reolwr sydd â phrofiad mewn materion 
yn ymwneud â phobl sy’n gadael gofal ac sy’n gallu sicrhau bod elfennau newydd yn cael 
eu datblygu a’u cynnig.

Mae’r tîm pobl sy’n gadael gofal wedi’i sefydlu ers amser, gyda throsiant staff isel, sy’n 
ei wneud yn gyson, yn gryf ac yn effeithiol. Mae penodi rheolwr ar gyfer y tîm wedi 
atgyfnerthu’r tîm cryf hwn ac mae wedi caniatáu amser ac ymdrechion i dargedu 
datblygiadau gwasanaeth sydd wedi eu hanelu’n benodol at ein poblogaeth sy’n gadael 
gofal.
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Llety â chymorth

Mae rhai plant sy'n derbyn gofal, wrth iddyn nhw nesáu at oedran annibyniaeth, angen 
ychydig o gefnogaeth ychwanegol. Weithiau, daw’r gefnogaeth honno ar ffurf llety â 
chymorth a “gwesteiwr”.  Llety â chymorth yw pan fyddwch yn rhannu eich cartref gyda 
pherson ifanc. Rydych yn cynnig cartref diogel ac yn helpu’r person ifanc i fyw ar ei ben ei 
hun, rhoi arweiniad a chymorth i’w helpu i ddatblygu sgiliau ymarferol ac aeddfedrwydd 
emosiynol i symud ymlaen i fyw'n annibynnol ac ymdopi fel oedolyn ifanc.

Ym mis Chwefror 2020, roedd gan Wrecsam bum person yn cynnig llety â chymorth. 
Drwy ymgyrch recriwtio lwyddiannus a llawer o gefnogaeth a chynllunio, yn y flwyddyn 
ddiwethaf rydym bron wedi treblu nifer ein llety â chymorth i 14.

Mae’r rhai sy’n cynnig llety â chymorth yn ganolog i les emosiynol y bobl ifanc hynny sy’n 
symud ymlaen i fyw’n annibynnol. Buom yn ddigon ffodus i gael adborth hyfryd gan ein 
bobl ifanc.

Fy mhrofiad gyda llety â chymorth yw’r cyfle mwyaf cofiadwy a gefais erioed. I gael 
byw mewn cartref lle nid yn unig wyt ti’n teimlo dy fod yn cael ail gyfle, ond hefyd 
bod y gefnogaeth gan eraill yn dwymgalon a dweud y lleiaf. Un sy’n Gadael Gofal

Yn ystod y flwyddyn rwyf wedi bod yn ymwneud â llety â chymorth, roeddwn i 
bob amser yn cael fy atgoffa mewn ffyrdd bychain fod hwn yn rheswm i ddechrau 
o’r newydd. Fe wnes i ddatgysylltu fy hun oddi wrth fy hen broblemau a dechrau 
gwneud atgofion newydd. Un sy’n Gadael Gofal

Digonolrwydd lleoliadau

Er mwyn sicrhau bod digon o lety o ansawdd uchel ar gael i gwrdd ag anghenion ein 
plant sy'n derbyn gofal (nawr ac yn y dyfodol), ysgrifennodd a chytunodd Wrecsam ar ei 
Strategaeth Digonolrwydd Lleoliadau.

Bydd y strategaeth hon yn gyfredol am y pedair blynedd nesaf ac mae’n ystyried 
anghenion plant sy'n derbyn gofal yn Wrecsam, eu teuluoedd, ac mae’n ystyried yr hyn 
maen nhw wedi ei ddweud wrthym am eu profiadau o fod mewn gofal.

Fel cyngor rydym wedi ymrwymo i weithio gyda theuluoedd i’w cadw gyda’i gilydd, a 
lleihau nifer y plant sy’n derbyn gofal. Serch hynny, i’r plant a’r bobl ifanc lle nad yw parhau 
i fyw gartref yn opsiwn, byddwn yn cydweithio gyda’n partneriaid, yn cynnwys y rhai yn y 
sector annibynnol, i sicrhau bod gan blant sy’n derbyn gofal yn Wrecsam rywle cyson i fyw 
ynddo, lle maen nhw’n teimlo’n ddiogel a bod rhywun yn gofalu amdanyn nhw.

Mae’r strategaeth hon yn darparu fframwaith ar gyfer sut y byddwn yn cyflawni hyn a bydd 
yn sicrhau bod digon o leoliadau lleol ar gael yn y blynyddoedd i ddod.
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Dyma beth yr hoffem ei wneud yn 2020-21

• Ymgorffori a lansio’r Tîm Gwarchodaeth Arbennig yn llawn

• Datblygu a lansio polisi ac arferion Gwaith Taith Bywyd

• Datblygu gwefan y Cyngor ar gyfer Pobl Ifanc sy’n Derbyn Gofal

Safon 3 – Diogelu pobl rhag camdriniaeth, esgeulustod neu niwed

Mae hyn yn golygu helpu i ddiogelu pobl a allai fod mewn perygl o gamdriniaeth, 
esgeulustod neu ffurfiau eraill ar niwed neu gamfanteisio.

Drwy gydol y pandemig, ein blaenoriaeth oedd diogelu pobl a’u teuluoedd a defnyddio’r 
holl adnoddau a oedd gennym, ac mae hynny’n parhau i fod yn flaenoriaeth i ni. Roedd hyn 
yn cynnwys addasu i ganllawiau a chyfyngiadau a oedd yn newid yn gyflym, cadw pobl yn 
ddiogel yn eu cartrefi a’u cymunedau, a sicrhau mynediad i leoliadau ymatebol ar frys er 
mwyn sicrhau bod pobl yn cael cymorth i fod yn ddiogel ac yn iach. 

Bu’n rhaid i’r timau diogelu oedolion, diogelu plant a sicrhau ansawdd ymateb yn gyflym ac 
yn hyblyg i sefyllfaoedd a oedd yn newid yn gyflym. Gwnaed hyn mewn ffordd arloesol a 
hyblyg drwy ddefnyddio cyfarfodydd dros y we, bod yn greadigol yn y ffordd roeddem yn 
cynnal a hwyluso cyswllt, a chanolbwyntio ar ddiogelwch ein dinasyddion a’n staff ar yr un 
pryd.

Gofal Cymdeithasol i Oedolion

Yr hyn y dywedom y byddem yn ei wneud

• Datblygu sgiliau i gydgynhyrchu gwasanaethau gyda phobl sydd ag anghenion 
cyfathrebu cymhleth.

• Datblygu cylch archwilio gan sicrhau bod themâu allweddol asesiadau’n 
seiliedig ar asedau, cynllunio gofal a chymorth sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau, 
galluedd meddyliol ac eiriolaeth wedi eu hymgorffori yn ein gwaith.

• Rheoli’r cyfnod pontio rhwng Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid a’r 
Trefniadau Diogelu Rhyddid mewn modd diogel ac effeithiol.
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Dyma beth wnaethom ni

Cydgynhyrchu

Mae Covid wedi newid y ffordd rydym yn cydgynhyrchu a datblygu gwasanaethau gyda 
phobl. 

Heb gyfarfodydd wyneb yn wyneb, roeddem yn gallu datblygu sesiynau cyfathrebu dros y 
we ac ar-lein ar gyfer unigolion ag anghenion cyfathrebu a chymorth cymhleth.  

Un o’r grwpiau hyn yw’r grŵp ‘gwneud sŵn’ sy’n cynnig nifer o gyfleoedd ar gyfer lefelau 
a dulliau ymgysylltu gwahanol sy’n canolbwyntio’n benodol ar anghenion y rhai nad ydyn 
nhw’n gwbl gyfforddus yn ymgysylltu mewn grwpiau. 

Rydym yn defnyddio arwyddion a chymhorthion gweledol Iaith Arwyddion Prydain a 
Makaton yn ogystal â cherddoriaeth fel ffordd i alluogi mwy a mwy o bobl i weithio gyda’i 
gilydd er mwyn ein helpu ni i ddatblygu gwasanaethau i’w cefnogi nhw a’u cyfoedion. 

Mae hon yn broses barhaus o ddysgu a datblygu, ac er bod Covid wedi cael effaith 
negyddol iawn ar lawer ohonom, byddwn yn parhau i wrando ar bobl a siarad gyda nhw ac 
adeiladu ar rai o’r ffyrdd rhyfeddol mae’r pandemig wedi galluogi rhai pobl i ddod ynghyd i 
gydgefnogi a datblygu gwasanaethau.

"Rwy’n mynd yn nerfus mewn grwpiau mawr a dydw i ddim yn gwybod pryd rydw 
i’n ffitio mewn felly mae bod ar zoom... wedi fy helpu i ffitio i mewn gyda grŵp lle 
rydw i’n gwybod y galla’ i siarad” – Laura sy’n mynychu ‘Gwneud Sŵn’

Asesiadau’n seiliedig ar asedau

Penodwyd rheolwr prosiect i gynllunio a darparu cylch archwilio sy’n canolbwyntio 
ar asesiadau ar sail asedau, a gwaith cynllunio gofal a chymorth sy’n canolbwyntio ar 
ganlyniadau, galluedd meddyliol ac eiriolaeth. 

Maen nhw wedi dechrau gweithio gyda rheolwyr tîm i ystyried beth sy’n gweithio’n dda a 
lle bydd angen gwneud gwelliannau. Bydd canlyniadau archwiliadau’n cael eu hastudio a 
rhoddir adborth yn eu cylch i staff allweddol perthnasol yn cynnwys rheolwyr tîm, timau 
datblygu'r gweithlu a thimau rheoli adrannau er mwyn sicrhau y cytunir ar gynlluniau 
gweithredu i ymdrin â meysydd sydd angen eu datblygu, yn cynnwys unrhyw feysydd 
allweddol ar gyfer hyfforddiant a gellir meithrin ymagwedd gefnogol tuag at ddysgu ar 
draws yr holl dimau.
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Deall y jargon – ‘Eiriolaeth’

‘Eiriolaeth’ yw pan fydd person (h.y. eiriolwr) yn helpu i ofalu am fuddion person arall. 
Bydd yr eiriolwr fel arfer yn weithiwr proffesiynol, perthynas, ffrind neu ddefnyddiwr 
gwasanaeth arall, a byddan nhw’n aml yn mynd gyda’r person i gyfarfodydd â 
darparwyr iechyd a gofal cymdeithasol.

Trefniadau Diogelu Rhyddid

Bydd y Trefniadau Diogelu Rhyddid yn rhoi amddiffyniad i bobl 16 oed a hŷn sydd yn colli 
eu rhyddid neu sydd angen colli eu rhyddid (hynny yw, cyfyngu ar rywfaint o’u rhyddid) 
er mwyn caniatáu eu gofal neu eu triniaeth ac nid oes ganddyn nhw’r galluedd meddyliol 
i gydsynio i’r trefniant. Gallai hyn gynnwys, er enghraifft, angen ychwanegu ochrau cot ar 
wely er mwyn atal rhywun rhag disgyn neu osod cloeon ar ddrysau er mwyn atal rhywun 
rhag rhedeg i ffordd brysur.

Cafwyd hyfforddiant er mwyn galluogi staff gofal cymdeithasol allweddol i gael 
dealltwriaeth well o ystyr Trefniadau Diogelu Rhyddid a pha effaith y byddan nhw’n eu cael 
ar ddarpariaeth gwasanaethau’n lleol. Cynhaliwyd gwaith gyda’n tîm datblygu'r gweithlu i 
nodi meysydd lle credir y bydd angen hyfforddiant a chymorth. Mae hyn yn cynnwys staff 
o fewn yr adran, gwasanaethau darparwyr a budd-ddeiliaid allweddol y bydd gweithredu’r 
cynllun newydd yn effeithio arnyn nhw.

Dyma beth yr hoffem ei wneud yn 2021-22

• Parhau i reoli’r cyfnod pontio rhwng Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid a’r 
Trefniadau Diogelu Rhyddid mewn modd diogel ac effeithiol.

Gofal Cymdeithasol i Blant

Yr hyn y dywedom y byddem yn ei wneud

• Gwella presenoldeb pobl ifanc mewn cynadleddau amddiffyn plant.

• Datblygu a gweithredu ein Cynllun Amddiffyn Plant.

• Sicrhau bod ein model risg yn cael ei ymgorffori ym mhopeth rydym yn ei 
wneud.

• Cynyddu cyfranogiad yr ‘atgyfeiriwr’ ac asiantaethau eraill mewn cyfarfodydd a 
thrafodaethau am y strategaeth.
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Dyma beth wnaethom ni

Cynadleddau amddiffyn plant

Mae gwasanaethau plant wedi gweithio’n greadigol wrth ddarparu gwasanaethau hanfodol 
a diogelu ein trigolion mwyaf bregus yn ystod pandemig byd-eang. Un maes lle cafodd hyn 
effaith gadarnhaol ar ein gwasanaethau oedd drwy gyflwyno cynadleddau amddiffyn plant 
dros y we.

Ers Mawrth 2020, rydym wedi gweld presenoldeb ein pobl ifanc mewn cynadleddau 
achosion yn tyfu bob wythnos. Mae ein pobl ifanc wedi dangos bod yn well ganddyn nhw 
fynychu dros y we, maen nhw’n eithaf cyfarwydd â defnyddio apiau dros y we i ddeialu i 
mewn i gyfarfodydd ac maen nhw’n fwy awyddus i gymryd rhan pan fyddan nhw’n gallu 
mynychu rhan o’r cyfarfod yn hytrach na’r cyfarfod llawn.

Hyfforddiant

Ym mis Gorffennaf 2020, derbyniodd gweithwyr cymdeithasol, rheolwyr tîm a staff cymorth 
ar draws gwasanaethau plant gyfres o gyrsiau hyfforddi’n ymwneud â chynllunio gofal a 
chymorth a dilyn trefn sy’n seiliedig ar ganlyniadau.

Roedd yr hyfforddiant yn canolbwyntio ar adlewyrchu ar newid ffyrdd o feddwl ac arferion 
o ran dulliau’n seiliedig ar ganlyniadau a sicrhau bod materion sy’n seiliedig ar ganlyniadau 
bob amser yn cael eu hymgorffori yn y modd y caiff ein gwasanaethau eu datblygu a’u 
darparu. Yn syml, mae hyn yn golygu symud oddi wrth ddarparu gwasanaethau sy’n 
seiliedig ar dasgau i ddatblygu arferion sy’n seiliedig ar y canlyniadau mae pobl eu hangen 
ac eisiau eu gweld.

Gwnaeth yr hyfforddiant hwn ein helpu i ddatblygu ein Cynllun Amddiffyn Plant 
Amlasiantaeth drwy roi cyfle i ni adlewyrchu ar sut rydym yn mynd i’r afael â’n perthynas 
gyda phlant a’u teuluoedd, sut mae ein hasesiadau a’n cynlluniau gofal a chymorth yn 
edrych yn wahanol, a sut rydym yn gwybod ein bod yn gwneud gwahaniaeth i fywydau 
plant a phobl ifanc.

Rhoddodd yr hyfforddiant ddealltwriaeth gadarn i ni o sut y dylai ein Cynllun Amddiffyn 
Plant Amlasiantaeth newydd edrych ac, o ganlyniad i hyn, mae grŵp craidd o ymarferwyr 
wedi eu gwahodd i ffurfio grŵp tasg a gorffen yn gynnar yn 2022 i gynnal adolygiad 
terfynol o’n cynlluniau newydd a’u lansio ar draws y gwasanaeth.
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Ar goll, cael eu camfanteisio a’u masnachu (MET)

I barhau â’r thema o werthuso risg a gwella ein model risgiau ar draws yr adran, 
cynhaliwyd adolygiad llawn o’n proses MET.  Rydym wedi cydweddu ein prosesau MET yn 
rhanbarthol ac mae hyn wedi creu cydlyniant ac ymagwedd gyson.

Drwy weithio gyda phartneriaid a mabwysiadu dulliau i ganfod achosion posibl o 
gamfanteisio, rydym nawr yn teimlo y gallwn ymyrryd a chefnogi plant yn gynharach a 
lleihau neu gadw’r perygl o niwed mor fach â phosibl iddyn nhw.

Cyfarfodydd strategaeth

Pan fydd adroddiadau’n cyrraedd ein drws ffrynt gan weithwyr proffesiynol sy’n credu 
bod plentyn neu berson ifanc mewn perygl o niwed sylweddol, mae ein dyletswydd yn 
cynnwys trafodaeth lawn a gwerthusiad risg mewn fforwm o’r enw cyfarfod strategaeth.   

Diben cyfarfod strategaeth yw penderfynu a oes digon o dystiolaeth i symud ymlaen i 
Ymholiad Amddiffyn Plant a phenderfynu beth mae gweithwyr cymdeithasol a gweithwyr 
proffesiynol eraill yn mynd i’w wneud nesaf am yr achos. 

Er mwyn cryfhau ein hasesiad o beryglon a’n proses llunio penderfyniadau, mae’r 
gwasanaethau plant wedi addasu eu prosesau er mwyn sicrhau bod cyfarfodydd risg 
uchel yn cynnwys cynrychiolwyr o’r asiantaethau partner, sef yr Heddlu, meysydd 
iechyd ac addysg, a chynnwys yr asiantaeth sy’n llunio’r adroddiad. Mae’r dull gweithio 
amlasiantaethol hwn yn sicrhau ein bod yn gallu cynnig ymateb llyfn i unigolion sydd ag 
anghenion niferus a chymhleth.

Darparu gofal a chymorth

Er mwyn sicrhau bod ein teuluoedd yn derbyn sylw priodol ar unrhyw gam yn y broses 
amddiffyn plant (gwaith llys, asesiadau, gwaith asesu a chynllunio amddiffyn plant), rydym 
wedi addasu ein tîm cymorth i deuluoedd, gan wahanu swyddogaethau allweddol y tîm a 
neilltuo “podiau” o weithwyr i fod yn gyfrifol am ganolbwyntio ar faes gwaith penodol.

Mae’r gwaith addasu hwn wedi galluogi’r tîm i gael trosolwg cryfach ynghylch diogelu ar 
wahanol gamau a sicrhau bod yr holl blant a’u teuluoedd yn derbyn cefnogaeth gyson a 
phrydlon. Bydd hyn yn hanfodol er mwyn cefnogi ein strategaeth i leihau niferoedd Plant 
sy'n Derbyn Gofal.

Deall y jargon - "Strategaeth i Leihau Niferoedd Plant sy'n Derbyn Gofal"

Mae’r Strategaeth i Leihau Niferoedd Plant sy’n Derbyn Gofal yn ymwneud â 
chymryd camau gweithredu i leihau nifer y plant a’r bobl ifanc sydd angen derbyn 
gofal gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.



28

Dyma beth yr hoffem ei wneud yn 2021-22

• Ymgorffori’r protocol MET yn llawn i gynnwys cynllun pontio o 16 oed i oedolaeth 
lle ceir peryglon o gamfanteisio a masnachu.

• Comisiynu ac ymgorffori’r model risgiau y cytunir arno.

• Datblygu llwybr hunanladdiad i sicrhau bod cymunedau’n cael eu cefnogi pan 
fydd plentyn yn lladd ei hun.

• Rhagor o waith gwerthuso ar yr apiau Mind of My Own er mwyn clywed llais y 
plentyn/person ifanc yn y broses amddiffyn plant.

• Symud at blatfform ar y we ar gyfer Cynadleddau Amddiffyn Plant.

• Gwella a monitro Cynnig Gweithredol Eiriolaeth.

Safon 4: Helpu pobl i ddysgu, datblygu a chymryd rhan yn eu cymdeithas

Mae’r safon hon 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

• Parhau i ymestyn y cynnig rhannu bywydau fel dewis amgen mwy hyblyg a 
phersonol i wasanaethau gofal mwy traddodiadol.

• Gwerthuso’r Prosiect Asiantau Cymunedol a dylunio llwybr eglur rhwng 
presgripsiynu cymdeithasol ac asiantau cymunedol.

• Cydgynhyrchu Strategaeth Pontio’r Cenedlaethau i gefnogi canlyniadau gwell ar 
gyfer pobl.

• Cydgynhyrchu partneriaeth isranbarthol gyda’r trydydd sector ar gyfer darparu 
Lleoedd Diogel.

• Paratoi i roi’r Cod Ymarfer Awtistiaeth ar waith.

• Cydgynhyrchu gwaith datblygu pellach ar ganolfan gyfeillgarwch yn y gymuned.
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Dyma beth wnaethom ni

Bu’n flwyddyn heriol dros ben wrth geisio atal peryglon arwahanrwydd cymdeithasol rhag 
effeithio ar bobl drwy gydol y pandemig. 

Er bod llawer o wasanaethau wyneb yn wyneb, nad oedd yn hanfodol, wedi cael eu gohirio 
er mwyn helpu i gadw pobl yn ddiogel yn ystod y pandemig parhaus, bu’n rhaid i ni ganfod 
ffyrdd eraill i gyfathrebu gyda phobl a gofalwyr di-dâl a chadw mewn cysylltiad â nhw. 

Fe wnaethom fanteisio i’r eithaf ar gyllid grant i brynu a benthyca iPads i gartrefi gofal a 
phobl eraill a oedd mewn perygl o fod yn ynysig fel y gallai pobl gael cyswllt wyneb yn 
wyneb dros y we gyda’u teulu, eu ffrindiau a gweithwyr proffesiynol. Fe wnaethom gefnogi 
pobl i gymryd rhan mewn asesiadau dros y we lle roedd hynny’n ymarferol ac fe wnaethom 
atgyfnerthu ein partneriaethau cryf gyda phartneriaid yn y byd iechyd a’r trydydd sector i 
ganfod trigolion a allai fod yn fregus a chydlynu cymorth ar eu cyfer.

Rhannu Bywydau

Mae ‘Rhannu Bywydau’ yn gynllun sy’n paru pobl â dementia a phroblemau iechyd eraill 
gyda gofalwyr sydd â diddordebau a hobïau tebyg – fel y gallan nhw barhau i fwynhau 
bywyd llawn a gwerth chweil. Gall fod yn unrhyw beth...o arddio i bysgota i fynd i wylio 
gêm bêl-droed.

Yn ystod y pandemig, cafodd llawer o’r gwasanaethau hyn eu gohirio gan fod pobl yn 
cysgodi ac roedd y cyfnod clo yn golygu bod mynediad at nifer o wasanaethau wedi ei 
gyfyngu. Cynigiwyd y gwasanaethau hynny a ddarparwyd mewn ffyrdd a oedd yn diogelu 
rhag Covid, a chefnogwyd gofalwyr a thrigolion i ddysgu sut i ymgysylltu mewn ffyrdd 
newydd drwy wneud galwadau lles dros y ffôn, zoom ac ar stepen y drws.   

Rydym yn parhau i weithio gyda’n darparwr gwasanaethau a gomisiynwyd, PSS, i ‘ddatgloi’ 
gwasanaethau drwy’r cyfnod adfer ac, ynghyd â’n darparwr a’n trigolion, byddwn yn 
gwerthuso’r angen am unrhyw ddatblygiad gwasanaeth hirdymor yn y maes hwn o 
ganlyniad i’r hyn a ddysgwyd yn ystod y pandemig.

Asiantau Cymunedol

Mae Asiantau Cymunedol yn chwarae rôl allweddol er mwyn ein helpu i gefnogi datblygiad 
‘cymunedau cryf a chadarn’. Maen nhw’n helpu pobl hŷn i ganfod atebion lleol i gwrdd 
â’u hanghenion – yn hytrach na gorfod dod drwy’r gwasanaethau cymdeithasol. Ceir 24 
ohonyn nhw ar hyd a lled y Fwrdeistref Sirol.
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Fe lwyddodd y gwasanaeth Asiantau Cymunedol i gynnig cefnogaeth a oedd wir ei 
hangen ar bobl ar lawr gwlad drwy gydol y pandemig, ac roedd pobl yn falch iawn 
o dderbyn y gefnogaeth honno; drwy weithio’n agos gyda Chymdeithas Mudiadau 
Gwirfoddol Wrecsam i gael mynediad at garfan o wirfoddolwyr, a chyda darparwyr eraill 
a gwasanaethau yn y trydydd sector, roedd gwasanaeth yr Asiantau Cymunedol yn gallu 
ymateb yn gyflym i’r anghenion lleol drwy gydol y cyfnod.

Cafodd gwaith yr Asiantau Cymunedol ei gydnabod gyda Gwobr Cydnabyddiaeth yng 
Nghyfnod Covid gan Gymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam ac roedd yr aelod 
arweiniol dros iechyd a gofal cymdeithasol a’r prif swyddog yn falch o allu dathlu hyn yn 
ddiweddarach yn y flwyddyn drwy gynnal cyflwyniad dros y we. 

Mae cynghorau cymuned wedi dweud wrthym bod y ffordd mae gwasanaethau lleol yn 
ymateb yn bwysig iawn iddyn nhw a’r bobl maen nhw’n eu gwasanaethu a dim ond yr 
hyn y mae’r adolygiad o wasanaeth yr Asiantau Cymunedol wedi ei ddarparu yw hyn. 
Byddwn nawr yn datblygu’r gwaith hwn ymhellach y flwyddyn nesaf er mwyn sicrhau bod y 
gwasanaethau hyn yn cael eu cefnogi mewn ffordd sy’n helpu i’w cynnal yn yr hirdymor.

Gwaith Pontio'r Cenedlaethau

Yn y gorffennol rydym wedi llwyddo i ddathlu llawer o waith pontio’r cenedlaethau yn ein 
Hadroddiadau Cyfarwyddwyr megis cysylltu meithrinfeydd ac ysgolion gyda chartrefi gofal 
drwy gydlynwyr gweithgareddau. Roeddem wedi gobeithio y byddai hyn yn ein helpu 
i gydgynhyrchu strategaeth pontio’r cenedlaethau i ymgorffori a thyfu’r maes datblygu 
gwasanaethau hwn ymhellach...ac yna daeth Covid. 

Cafodd holl ymweliadau â chartrefi gofal eu canslo, ac eithrio ymweliadau hanfodol, ac 
aeth hyn yn ei flaen drwy 2020/21. Newidiodd ffocws pawb ac aeth ein cartrefi gofal dan 
glo yn fuan iawn a gofynnwyd i bobl hŷn gysgodi am gyfnodau sylweddol. 

Felly beth rydym wedi ei ddysgu o hyn? Wel, mae angen i’n strategaeth pontio’r 
cenedlaethau fod hyd yn oed yn well na’r oeddem wedi ei fwriadu. Rhaid iddi allu 
gweithredu er gwaethaf mesurau cadw pellter cymdeithasol a chyfnodau clo ac mae’n 
rhaid i ni wneud popeth o fewn ein gallu er mwyn caniatáu mynediad at dechnoleg er 
mwyn hwyluso prosiectau pontio’r cenedlaethau eraill yn ystod y cyfnodau anoddaf. 

Rydym eisiau parhau i wneud hyn gan ein bod wedi gweld a chlywed pa mor fuddiol yw 
cysylltu pobl ifanc a phobl hŷn drwy rannu gweithgareddau a phrofiadau.
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Lleoedd Diogel

Mae’r cynllun Lleoedd Diogel yn darparu sicrwydd i bobl sy’n teimlo’n ddiamddiffyn pan 
fyddan nhw’n mynd allan, gan eu cynorthwyo i fyw’n fwy annibynnol, gan wybod bod 
lleoedd diogel yn eu cymuned yn cynnig cymorth os oes angen. Mae siopau, busnesau a 
sefydliadau lleol yn cofrestru i fod yn ‘Lle Diogel’. Bydd sticer yn cael ei osod ar ffenestr neu 
ddrws Lle Diogel, sy’n nodi bod cymorth ar gael yno. 

Mae Lleoedd Diogel yn cael eu darparu drwy Grŵp Safonau Gwasanaethau Wrecsam. 
Cafodd Covid effaith ar y modd y darparwyd Lleoedd Diogel, a mynediad atyn nhw, ond 
rydym wedi gweithio i oresgyn hyn. Gall technoleg gynnig ‘lle diogel’ hefyd, fe wnaeth 
Safonau Gwasanaethau Wrecsam (SWS), gyda chefnogaeth gan swyddogion Cyngor 
Wrecsam, helpu pobl i ddatblygu eu sgiliau cyfathrebu ar-lein a thros y we gan ddefnyddio 
platfformau fel Zoom, WhatsApp a Facebook. Cafodd gwirfoddolwyr newydd eu hyfforddi 
a’u cefnogi drwy Zoom, sydd wedi ein galluogi ni i gydgynhyrchu ffordd newydd o hyfforddi 
ar-lein. 

Rydym nawr yn gallu gweithio gyda sefydliadau sy’n dymuno bod yn lleoedd diogel drwy 
blatfformau ar-lein.

Awtistiaeth gyfeillgar

Eleni fe lansiodd Llywodraeth Cymru ei fersiwn drafft o’r Cod Ymarfer Awtistiaeth ac 
ymgynghoriad, a chyfrannodd Cyngor Wrecsam at y gwaith. 

Rydym eisoes wedi gwneud gwaith ardderchog i gydgynhyrchu hyfforddiant 
ymwybyddiaeth a gwasanaethau awtistiaeth gyfeillgar ac eleni rydym yn awyddus i sicrhau 
ein bod yn parhau i wneud hynny.  

Rydym wedi comisiynu elusen awtistiaeth leol, Your Space, i ddatblygu grŵp llywio 
awtistiaeth lleol sy’n cynnwys bobl â phrofiad ohono er mwyn gyrru datblygiadau ar gyfer 
gwasanaethau yn y maes hwn.  

Mae Grŵp Llywio Awtistiaeth Wrecsam hefyd wedi cael ei ailsefydlu ar ôl seibiant yn ystod 
cyfnodau argyfwng y pandemig, ac rydym yn recriwtio cydlynydd er mwyn cefnogi’r gwaith 
i ddarparu’r Cod Ymarfer a’n Cynllun Gweithredu Awtistiaeth lleol.  

Er mwyn sicrhau nad oedd ein cynnydd tuag at sicrhau bod Cyngor Wrecsam yn 
awdurdod sy’n awtistiaeth gyfeillgar yn dod i ben yn ystod y pandemig, fe wnaethom hefyd 
weithio gyda'r Gymdeithas Awtistiaeth Integredig a’n tîm datblygu'r gweithlu er mwyn 
sicrhau y gellid cael mynediad at hyfforddiant ymwybyddiaeth am awtistiaeth dros y we.

Rydym yn edrych ymlaen at yrru’r Cod Ymarfer yn ei flaen a gweithio gyda’n partneriaid a’r 
grŵp llywio i sefydlu Cyngor Wrecsam fel awdurdod lleol sy’n awtistiaeth gyfeillgar yn y 
flwyddyn sydd i ddod.
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Hwb Cyfeillgarwch

Yn ystod Covid, fe wnaeth yr Hwb Cyfeillgarwch barhau i ddatblygu ar-lein, gan gynnig 
gweithgareddau cynhwysol i unrhyw un a oedd angen cefnogaeth. Gan gydgynhyrchu 
gyda’r Grŵp SWS, fe wnaethom ddatblygu nifer o weithgareddau ar-lein yn cynnig 
cefnogaeth, cyfeillgarwch, gwybodaeth a chyngor.  

Gan ddefnyddio rhwydwaith ar-lein ar gyfer pobl ag anableddau dysgu, rydym wedi gallu 
hyrwyddo cyfarfodydd a gweithgareddau ar hyd a lled y Fwrdeistref Sirol a thu hwnt, gan 
gyrraedd pobl na fydden ni o bosibl wedi eu cyrraedd fel arall. 

Mae’r hwb wedi cynnal cwisiau, boreau coffi, cyfleoedd dysgu a digwyddiadau 
cymdeithasol dros y we a llawer mwy drwy gydol y pandemig i sicrhau bod llawer o bobl a 
allai fod yn cysgodi, neu a oedd yn teimlo’n ynysig mewn ffordd arall oherwydd mesurau’r 
cyfnod clo, yn gallu defnyddio lle diogel i gysylltu â’u cyfoedion a chael cefnogaeth arall. 

Mae gweithgareddau megis grwpiau cerdded sy’n cael eu cydgynhyrchu, dan arweiniad 
dinasyddion, gan gadw pellter cymdeithasol, hefyd wedi cael eu cefnogi gan yr Hwb 
Cyfeillgarwch eleni ac yn fwy diweddar lluniwyd partneriaeth gadarnhaol gyda ‘Yellow and 
Blue’, sef menter gymunedol newydd yng nghanol tref Wrecsam drwy ddefnyddio cyllid 
trawsnewid Llywodraeth Cymru. 

Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda thrigolion a’n partner ‘Yellow and Blue’ eleni wrth 
i ni adfer ar ôl y pandemig a phan ganiateir mwy o ryngweithio cymdeithasol wyneb yn 
wyneb unwaith eto.

Dyma beth yr hoffem ei wneud yn 2021-22

• Cydgynhyrchu Strategaeth Pontio’r Cenedlaethau i gefnogi canlyniadau gwell ar 
gyfer pobl, i gynnwys prosiectau sy’n ddigidol gynhwysol er mwyn galluogi pobl 
i ymgysylltu mewn amryw o ffyrdd.

• Parhau i weithio tuag at sicrhau bod Cyngor Wrecsam yn awdurdod lleol sy’n 
awtistiaeth gyfeillgar.

Gofal Cymdeithasol i Blant

Yr hyn y dywedom y byddem yn ei wneud

• • Adolygu’r model Gwasanaeth Integredig Cymorth i Deuluoedd er mwyn 
sicrhau bod y gwasanaeth presennol yn addas i'r diben.
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Dyma beth wnaethom ni

Gwasanaeth Integredig Cymorth i Deuluoedd (GICD)

Mae GICD ar gael i deuluoedd ag anghenion cymhleth sy’n deillio o rieni’n camddefnyddio 
sylweddau/alcohol, problemau iechyd meddwl a cham-drin domestig.  Rydym yn gweithio 
gyda theuluoedd drwy therapi ac mewn ffyrdd dwys i hyrwyddo newid ymddygiad er 
mwyn ceisio creu amgylchedd diogel i’r plant.

Yn ystod y pandemig rydym wedi gweld nifer o deuluoedd yn cael eu hatgyfeirio atom ac 
yn elwa o’r cymorth.  Er mor heriol yw gweithio mewn ffordd wahanol oherwydd Covid-19, 
mae teuluoedd wedi dweud wrthym bod y gefnogaeth wedi parhau i’w galluogi i wneud 
newidiadau sydd wedi arwain at ganlyniadau da ar gyfer y plant.  

Byddwn yn cynnal adolygiad llawn o’r gwasanaeth GICD yn y flwyddyn sydd i ddod 
gan obeithio y bydd hyn yn ein galluogi i edrych ar ei holl swyddogaethau, sut mae’n 
gweithredu ar hyn o bryd, a oes angen gwneud unrhyw newidiadau er mwyn ein galluogi i 
gefnogi mwy o deuluoedd yn y dyfodol.

Tîm Therapi Aml-Systemig

Mae’r adran wedi buddsoddi’n llawn mewn partneriaeth â’r Tîm Therapi Aml-Systemig 
(MST). Mae MST yn wasanaeth ymyrryd dwys i deuluoedd yn y gymuned, ar gyfer plant a 
phobl ifanc 11-17 oed, lle bydd pobl ifanc mewn perygl o gael eu lleoli y tu allan i’w hardal 
naill ai mewn gofal neu yn y ddalfa, gan eu bod wedi troseddu neu os oes ganddyn nhw 
broblemau ymddygiad difrifol.

Nod MST yw torri cylch ymddygiad gwrthgymdeithasol drwy gadw pobl ifanc yn ddiogel 
yn y cartref, yn yr ysgol, ac allan o drafferthion.

Mae gweithio mewn partneriaeth â MST a datblygu llwybr atgyfeirio wedi golygu bod 
cefnogaeth therapiwtig ar gael yn sydyn ar gyfer rhai o’n pobl ifanc mwyaf heriol er mwyn 
gwella eu canlyniadau a’u bywyd teuluol.
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Astudiaeth Achos

Mae partneriaeth yr Adran gyda’r MST wedi bod yn llwyddiant nodedig ar gyfer un 
person ifanc sydd ag oedi datblygiadol ar nam gwybyddol. 

Mae nam ar ddealltwriaeth y person ifanc hwn o berygl ac roedd peryglon yn 
ymwneud â chamfanteisio’n rhywiol yn cynyddu o ganlyniad i hynny.  Roedd gwir 
bryder nad oedd y cynlluniau a oedd mewn grym yn cadw’r person yn ddiogel. 
Mewn trafodaethau a gafwyd gan Banel Atebion yr Adran penderfynwyd y dylid 
atgyfeirio at y Tîm Therapi Aml-systemig. Drwy ymwneud â’r gwasanaeth hwn, 
llwyddwyd i leihau’r peryglon yn sylweddol. Roedd ymddygiad y person ifanc yn ei 
gartref ei hun yn cael ei reoli. Dywedodd y teulu fod llai o golli tymer ac ymddygiad 
ymosodol. 

Gyda’r holl gefnogaeth a gafwyd, parhaodd yr ymddygiad i wella ac yn y pen draw 
cafodd y person ifanc hwn ei dynnu oddi ar y gofrestr Amddiffyn Plant a chafodd 
ei israddio i Blentyn sydd Angen Cynllun Gofal a Chymorth. Dywedodd y fam fod 
ymddygiad y plentyn yn cael ei reoli a thrwy’r therapi a’r gefnogaeth a ddarparwyd, 
mae’r fam wedi gallu newid y ffordd mae hi’n ymdrin â’r sefyllfa, sy’n helpu i gynnal y 
newid cadarnhaol. 

Cafodd y person ifanc hwn ei dynnu oddi ar restr y panel MET o fewn deufis i gael ei 
atgyfeirio at y tîm Therapi Aml-systemig ac mae’r teulu wedi parhau i weithio’n dda 
gyda’i gilydd.

Y Cynllun Enfys

Parhaodd y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd i ddarparu cymorth i deuluoedd plant 
oedran cyn ysgol a phlant diamddiffyn drwy eu Cynllun Enfys.

Darparwyd Bagiau Gweithgareddau Enfys i gefnogi gwytnwch a lles yn ystod y pandemig.

Mae’r bagiau gweithgareddau’n cynnwys amrywiaeth o ddeunyddiau crefft a chwarae a 
syniadau i alluogi chwarae yn y cartref.

Roedd y bagiau gweithgareddau Enfys ar gael i blant diamddiffyn oedran ysgol a oedd yn 
gorfod hunan-ynysu.
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Dyma beth yr hoffem ei wneud yn 2021-22

• Cymryd rhan yn natblygiad y Cyfleuster Iechyd a Lles Cymunedol

• Cymryd rhan yn y Strategaeth Atal ac Ymyrryd Cynnar a’i rhoi ar waith

• Datblygiad llawn y tîm cyn geni

• Datblygiad llawn y prosiect NEET i gefnogi pobl ifanc nad ydyn nhw mewn 
addysg, cyflogaeth na hyfforddiant

• Adolygu Gwasanaeth Integredig Cymorth i Deuluoedd, ei swyddogaethau a’i 
ganlyniadau er mwyn cynnig cefnogaeth well i fwy o deuluoedd.

Safon 5: Helpu pobl i gael perthnasoedd domestig, teuluol a phersonol 
iach

Mae’r safon hon yn ymwneud â helpu pobl i gael perthnasoedd iach yn y cartref a chyda’r 
bobl y maen nhw’n agos atyn nhw.

Gofal Cymdeithasol i Oedolion

Yr hyn y dywedom y byddem yn ei wneud

• Gweithredu gwaith monitro sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau mewn cartrefi 
gofal, yn seiliedig ar yr hyn mae pobl yn ei ystyried yn ‘dda’.

• Comisiynu atebion seibiant brys i bobl sy’n byw gyda dementia, a’u gofalwyr

Dyma beth wnaethom ni

Fe newidiodd ein bywyd teuluol cyfarwydd yn sylweddol dros y flwyddyn ddiwethaf a bu’n 
rhaid i rai fynd am fisoedd heb gyswllt wyneb yn wyneb â’u hanwyliaid. 

Gwyddom fod arwahanrwydd cymdeithasol yn gallu niweidio iechyd a lles pobl ac er bod 
platfformau dros y we wedi helpu hyn i ryw raddau, roedd cael mynediad at y dechnoleg yn 
rhwystr i lawer o bobl. 

Fe wnaethom weithio gyda phartneriaid rhanbarthol a chenedlaethol i gael mynediad at 
brosiectau cynhwysiant digidol a ariannwyd gan Lywodraeth Cymru er mwyn darparu 
iPads a hyfforddiant i bobl a allai fod yn ynysig mewn cartrefi gofal ac yn y gymuned.
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Gwnaethom hefyd weithio’n agos gyda’n partner yn y trydydd sector, sef Cymdeithas 
Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam, i gael mynediad at y gwirfoddolwyr a oedd eisiau helpu i 
sicrhau na fyddai angen i unrhyw un beidio â chael y nwyddau, y gwasanaethau a’r cyswllt 
roedd eu hangen arnyn nhw.  Drwy ein Un Pwynt Mynediad, ein hasiantau cymunedol 
a gwasanaethau eraill a gomisiynwyd, fe lwyddom i gysylltu pobl gyda nifer cynyddol o 
wirfoddolwyr.

Cartrefi gofal

Gohiriwyd ymweliadau monitro arferol i gartrefi gofal ym Mawrth 2020 wrth iddyn nhw 
weithredu cyfnodau clo lleol i warchod eu preswylwyr bregus. Felly bu’n rhaid i ni feddwl 
am ffordd i oresgyn hyn.

Llwyddodd y swyddogion o’r tîm comisiynu a chontractau i ddarparu ystod eang o 
gefnogaeth i’r holl ddarparwyr yn cynnwys: gweithredu proses dosbarthu Cyfarpar Diogelu 
Personol, galwadau cefnogi dyddiol i’r cartrefi, gweithio’n agos gyda chydweithwyr o adran 
iechyd yr amgylchedd i gefnogi cartrefi oedd â nifer fawr o achosion, rhannu gwybodaeth 
a’r newyddion diweddaraf am bolisïau lleol a chenedlaethol gyda’r darparwyr gofal, prosesu 
hawliadau am gymorth ariannol a chymhellion i ddarparwyr ar ran Llywodraeth Cymru, 
cefnogi prosesau’r profion PCR a LFD ac yn fwy diweddar cydlynu’r gwaith brechu.

Rydym wedi gweithio’n agos gyda chydweithwyr o Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 
i fesur, monitro a rheoli risg yn ein cartrefi gofal, cefnogi cartrefi i ddatblygu cynlluniau wrth 
gefn cynhwysfawr a sicrhau mynediad at gymorth, cyngor ac adnoddau bob awr o’r dydd. 
Wrth i ni adael ton dau y pandemig, gan bwyll, rydym yn gobeithio cefnogi’r sector i adfer, 
ailadeiladu ei gwytnwch a sicrhau cynaliadwyedd hirdymor y farchnad.

Cefnogi pobl â dementia

Drwy ddefnyddio cyllid y Cynllun Gweithredu ar gyfer Dementia rydym wedi llwyddo 
i gomisiynu Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr Gogledd Ddwyrain Cymru i gyflogi 
gweithiwr rhan amser er mwyn cefnogi pobl â dementia. Ei rôl yw cefnogi gofalwyr di-dâl 
i ddatblygu cynlluniau argyfwng, rhag ofn i rywbeth annisgwyl ddigwydd, er enghraifft y 
gofalwr yn cael ei daro’n wael. 

Bydd y cynlluniau hyn ar gael i alluogi gweithwyr cymdeithasol i gysylltu â’r bobl gywir pan 
fydd argyfwng yn codi gyda’r gofalwyr. Bydd gweithiwr dementia y Gwasanaeth hefyd yn 
helpu’r gofalwyr i ddiweddaru’r cynlluniau hyn yn rheolaidd, a thrwy hynny helpu i osgoi 
anfon pobl i’r ysbyty neu i gartrefi gofal pan nad yw hynny’n briodol, oherwydd gwyddom y 
gall hyn niweidio lles pobl sy’n byw â dementia.
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Dyma beth yr hoffem ei wneud yn 2021-22

• Gweithio gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr i asesu cynlluniau i 
adfer marchnad y cartrefi gofal a dilyn trefn rheoli risg i ailddechrau ymweliadau 
monitro.

Gofal Cymdeithasol i Blant

This is what we said we’d do

• Adolygu Tîm y Gwasanaeth Atal a Chymorth er mwyn sicrhau bod y model 
presennol ar gyfer y gwasanaethau’n addas i'r diben.

• Ymgorffori’r model rhanbarthol ar gyfer gwasanaethau mabwysiadu.

• Parhau i ddatblygu gwasanaethau atal ac ymyrryd yn gynnar yn unol â 
blaenoriaethau Llywodraeth Cymru.

Dyma beth wnaethom ni

Cefnogi Perthnasoedd Cadarnhaol

Darparwyd amryw o wasanaethau cefnogi a chwnsela i deuluoedd drwy’r canolfannau 
i deuluoedd a sefydliadau trydydd sector (Homestart, Ffrindiau i Deuluoedd, Advance 
Brighter Futures, Gweithredu dros Blant) sydd i gyd yn canolbwyntio ar wella 
perthnasoedd yn y teulu. 

Mae’r ddarpariaeth a gomisiynwyd (ac a ariennir drwy Teuluoedd yn Gyntaf) sy’n cael ei 
chyflwyno gan y gwasanaeth ieuenctid i bobl ifanc a’u rhieni hefyd yn canolbwyntio ar 
berthnasoedd iach a diogel. 

Drwy waith tîm y Gwasanaeth Atal a Chymorth (PASS) a’r tîm Cyflawni Newid gyda'n 
Gilydd (TAC) gwnaed gwaith uniongyrchol hefyd gydag unigolion ifanc a’u rhieni i 
hyrwyddo perthnasoedd cadarnhaol.   

Defnyddiwyd cyllid grant i ymestyn y ddarpariaeth arferol hefyd:

• Fe wnaeth y Gronfa Datblygiad Plant ganiatáu mwy o ddarpariaeth cwnsela ar 
gyfer rhieni plant 0-5 oed yn Advance Brighter Futures a Gweithredu dros Blant. 

• Gwnaeth un gronfa alluogi hyfforddiant ar gyfer ymarferwyr a chwrs i rieni er 
mwyn lliniaru’r effaith ar blant ac i gefnogi perthnasoedd mewn teuluoedd pan 
fydd y rhieni’n gwahanu.
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Yn ystod y flwyddyn, gwnaeth gwasanaethau plant gydweithio gyda chydweithwyr addysg 
a phartneriaid eraill yn cynnwys y byd iechyd, yr Heddlu, y trydydd sector a’r adran tai, 
i ddatblygu cynnig gwell ar gyfer gwasanaethau atal a chymorth cynnar yn Wrecsam a 
llwybr integreiddio ar gyfer y blynyddoedd cynnar. 

Megis dechrau ydym ni ar y gwaith hwn, ond rydym yn gobeithio gwella mynediad at 
wybodaeth, cyngor a darpariaeth cymorth, ymagwedd fwy cydlynol ar gyfer gwasanaethau 
cymorth cynnar a threfn er mwyn galluogi ymagwedd fwy strategol tuag at gynllunio a 
chomisiynu gwaith cefnogi cynnar yn y dyfodol, ar draws yr holl bartneriaid. 

Deall y jargon - " TAC"

Mae proses TAC (Cyflawni Newid gyda'n Gilydd) yn ffordd i ganfod, trefnu a 
chydlynu gwasanaethau cymorth ar gyfer plant a phobl ifanc rhwng 0 a 25 oed, a’u 
teuluoedd, sydd ag anghenion ychwanegol.

Gwasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru

Mae Wrecsam yn gartref i Wasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru, sy’n helpu i sicrhau 
lleoliad ar gyfer plant o Ogledd Cymru, na fedrant ddychwelyd i fyw gyda’u rhieni, i gael eu 
mabwysiadu. 

Yn 2019, cafodd y Gwasanaeth Mabwysiadu ei adolygu a gwnaed argymhellion i 
wella strwythur y gwasanaeth a’r modd y caiff ei lywodraethu, yn benodol ynghylch 
gwasanaethau cymorth ôl-fabwysiadu.  

Yn 2020/21, rhoddwyd sylw i’r argymhellion hyn ac mae’r modd y mae’r gwasanaeth yn 
cael ei reoli’n well wedi galluogi Gwasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru i gyflawni ei 
holl rwymedigaethau rhanbarthol, cenedlaethol a deddfwriaethol.   

Mae’r staff hefyd wedi elwa drwy gael mynediad gwell at gymhorthydd rheoli. 

Mae’r gwasanaeth nawr wedi ei staffio’n llawn gydag arweinydd y gwasanaeth, rheolwr 
gweithredol yn gyfrifol am Wrecsam a Sir y Fflint, rheolwr gweithredol yn gyfrifol am 
Wynedd ac Ynys Môn a rheolwr gweithredol yn gyfrifol am Gonwy, Sir Ddinbych a’r 
Gwasanaeth Cymorth Mabwysiadu.

Mae’r newidiadau wedi galluogi Gwasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru i ymestyn, a 
darparu gwasanaeth ôl-fabwysiadu estynedig yn ôl cyfarwyddyd Llywodraeth Cymru – 
gan fod o fudd i ddarpar fabwysiadwyr, mabwysiadwyr a phlant wedi’u mabwysiadu. Er 
mai megis dechrau mae’r gwasanaeth hwn, mae eisoes wedi llwyddo i gynnig cymorth 
ôl-fabwysiadu i deuluoedd.
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Cynadledda grŵp i deuluoedd

Ar draws yr adran, rhoddwyd hyfforddiant am gynadledda grŵp a chyfryngu i deuluoedd. 
Mae hyn wedi ei gwneud yn bosibl i gynnal cynadleddau ar lefel ataliol gydag atgyfeiriadau 
am gynadleddau’n dod gan bartneriaid yn y gwasanaeth troseddau ieuenctid ac addysg, 
gyda’r nod o dderbyn cymorth ymyrraeth gynnar.

Dyma beth yr hoffem ei wneud yn 2020-21

• Parhau gyda gwelliannau ger y drws ffrynt drwy sicrhau bod gweithiwr yr 
uned ddiogelwch cam-drin domestig yn ffurfio rhan o’r gwasanaeth Un Pwynt 
Mynediad.

• Parhau i gefnogi perthnasoedd domestig iach drwy ychwanegu gweithiwr 
iechyd meddwl a swyddog tai yn yr Un Pwynt Mynediad.

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

• Gweithredu mwy o gamau yn yr adolygiad o gyfleoedd dydd a gwaith 
a chydgynhyrchu atebion newydd ac amgen i alluogi pobl i sicrhau lles 
economaidd a phersonol gwell.

• Ymestyn y defnydd o dechnolegau cynorthwyol i alluogi pobl i fyw’n annibynnol. 

• Datblygu ein model o atebion gofal a chymorth yn y gymuned ar gyfer pobl â 
chyflyrau iechyd meddwl.



40

Dyma beth wnaethom ni

Cyfleoedd dydd a gwaith

Fe wnaethom weithio mewn partneriaeth gyda Gwasanaeth Eiriolaeth Gogledd Cymru i 
gynnal dau ddigwyddiad cydgynhyrchu er mwyn canfod ffyrdd newydd i helpu unigolion a 
theuluoedd sydd ag anghenion cymhedrol i isel.  Roedd gennym hefyd gynlluniau ar gyfer 
gweithgareddau cydgynhyrchu pellach drwy gydol 2020-21 ond gohiriwyd y gwaith hwnnw 
oherwydd Covid, ac effeithiodd hyn ar y gwasanaethau roeddem yn eu darparu a’r modd y 
byddem yn gweithredu adolygiad pellach o’n cyfleoedd dydd a gwaith.  

Addasodd y gwasanaeth drwy gyflwyno cefnogaeth estyn allan, galwadau gwirio lles, a 
chymorth i ddosbarthu Cyfarpar Diogelu Personol. Dros y misoedd diwethaf, rydym wedi 
gallu dechrau meddwl am ailddechrau’r gwasanaethau hyn yn raddol, gan weithio’n agos 
gyda chydweithwyr iechyd y cyhoedd. 

Wrth i’r cynlluniau adfer barhau i symud ymlaen, rydym yn edrych ymlaen unwaith eto 
at ddatblygu ein hadolygiad o gyfleoedd dydd a gwaith gyda thrigolion ac adeiladu 
gwasanaeth sy’n bodloni anghenion pobl ymhell i’r dyfodol.

Technoleg gynorthwyol 

Gan ddefnyddio Cronfa Drawsnewid Anableddau Dysgu Llywodraeth Cymru, rydym wedi 
cefnogi unigolion, teuluoedd a darparwyr drwy fenthyca offer a’u dysgu sut i’w defnyddio. 
Mae hyn wedi galluogi llawer o bobl i gael mynediad at amryw o gyfleoedd dros y we 
gan gynnwys mynediad at ‘Multi Me’, sef platfform ar y we sy’n helpu pobl i ddatblygu ac 
adolygu eu cynlluniau gofal a chymorth sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn, a chynnal cyswllt 
gyda’u ffrindiau, eu teuluoedd a gweithwyr proffesiynol.

Byw â chymorth gydag iechyd meddwl

Mae math newydd o fyw â chymorth yn cael ei ddatblygu ar hyn o bryd ar gyfer unigolion 
sydd ag anghenion cymorth iechyd meddwl. 

Mae’r prosiect hwn yn canolbwyntio ar fodel israddio/adfer ar gyfer unigolion sy’n awyddus 
i ddychwelyd yn ôl i Wrecsam yn ogystal â’r rhai sydd wedi cael eu lleoli’n lleol. 

Mae’r prosiect hwn yn canolbwyntio ar adfer ac mae’n anelu at alluogi a chefnogi unigolion 
i fyw’n fwy annibynnol a derbyn y gofal a’r cymorth sydd eu hangen arnyn nhw ar gyfer eu 
hanghenion iechyd meddwl.
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Dyma beth yr hoffem ei wneud yn 2021-22

• Gweithio gyda phartneriaid i ddatgloi gwasanaethau cyfleoedd gwaith yn 
ddiogel yn unol â rheoliadau Covid ac ailymweld â chynlluniau i barhau 
i adolygu’r gwasanaeth er mwyn darparu gwasanaeth mwy hyblyg sy’n 
canolbwyntio ar y person.

• Gwella hygyrchedd gwasanaethau iechyd meddwl yn y gymuned. 

• Datblygu ‘Tîm Oedolion mewn Perygl’ i wella mynediad at wasanaethau.

• Gan ddefnyddio cyfalaf o Gronfa Gofal Integredig Llywodraeth Cymru, cynyddu 
nifer yr atebion preswyl a llety â chymorth yn lleol ar gyfer plant ac oedolion 
drwy gyflawni’r Prosiect Gofal yn Nes at y Cartref.

Gofal Cymdeithasol i Blant

Yr hyn y dywedom y byddem yn ei wneud

• Symud ymlaen gyda’r prosiect ‘Kickstart’ i gynnig cymorth dwys a therapiwtig i 
bobl ifanc ag anghenion cymhleth sydd mewn perygl o golli eu lleoliad a bod yn 
ddigartref.

• Sicrhau bod fframwaith 4Cs wedi ei ymgorffori’n ymarferol a’i fod yn arwain at 
leoliadau cost effeithiol gwell. 

• Cyflawni’r cynnig ar gyfer plant sy'n gadael gofal.

Dyma beth wnaethom ni

Prosiect Kickstart

Mae Kickstart yn fodel sy’n cael ei ddarparu mewn partneriaeth rhwng Castell Ventures 
(sy’n darparu Gofal a Chymorth Castell) a chymdeithas Tai Wales & West.  Mae Kickstart 
yn darparu llety, gofal a chymorth i blant 16 oed a hŷn sydd ag anghenion cymhleth ac 
mae’n cynnig cymorth parhaus yn eu cartref eu hunain ar ôl iddyn nhw adael y tŷ Kickstart.  
Mae’r eiddo’n berchen i gymdeithas Tai Wales & West a’r darparwr gofal a chymorth yw 
Gofal a Chymorth Castell.
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Mae’r gwasanaeth Kickstart yn helpu pobl i newid eu bywydau, gan ganolbwyntio ar 
ddatblygu sgiliau a bod yn hunangynhaliol. Daw mewn dwy ran:

• Y tŷ

• Y gymuned / Symud ymlaen

Drwy weithio mewn cydweithrediad â Castell Ventures, mae’r gwasanaethau plant wedi 
bod yn brysur yn rhoi’r fframwaith yn ei le ar gyfer Prosiect Kickstart. 

Roeddem wedi gobeithio y byddai’r prosiect yn barod i dderbyn deiliaid ym Medi 2020, ond 
ar ôl ychydig o oedi gyda’r gwaith adeiladu, rydym nawr yn disgwyl y bydd yn barod erbyn 
gaeaf 2021/22.

Sefydlogrwydd lleoliadau

Mae fframweithiau 4Cs ar gyfer lleoliadau preswyl a lleoliadau maethu a wneir y tu allan 
i’r awdurdod wedi cael eu hymgorffori’n ymarferol gan y tîm maethu a’r adran caffael. 
Mae hyn wedi arwain at fwy o sefydlogrwydd o ran lleoliadau, ynghyd â llwybr y gellir ei 
archwilio ar gyfer y broses o ganfod lleoliadau.

Gweithio mewn partneriaeth

Gan weithio mewn partneriaeth gyda’r adran dai, mae’r Panel Tai i Breswylwyr Bregus wedi 
ei sefydlu i adolygu sefyllfaoedd lle ceir teuluoedd sydd wedi eu cymeradwyo fel gofalwyr 
cyswllt i blant, ond bod canfod tai yn faen tramgwydd o ran dod o hyd i lety addas (digon o 
ystafelloedd gwely neu le i fyw) i’r person ifanc.  

Mae cynrychiolwyr o’r adrannau gofal cymdeithasol a thai yn cyfarfod yn rheolaidd i drafod 
achosion unigol er mwyn asesu’r sefyllfa a chytuno ar ba gymorth y gellir ei gynnig er 
mwyn cyflymu ceisiadau a dod â’r teuluoedd hyn yn ôl at ei gilydd.

Dyma beth yr hoffem ei wneud yn 2020-21

• Cwblhau Prosiect Kickstart.

• Cynyddu ein darpariaeth seibiant.

• Cefnogi a helpu datblygiad Gorsaf Achub y Glowyr ar gyfer Pobl Sy'n Gadael 
Gofal
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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 gynnig ystod eang o gyfleoedd hyfforddi ar 
gyfer y sector gofal cymdeithasol. Cadarnhawyd cais grant rhanbarthol 2021/22 ar gyfer 
Rhaglen Datblygu'r Gweithlu Gofal Cymdeithasol Cymru ar 19 Ebrill 2021. Bydd y cynllun 
rhanbarthol a lleol ar gael ar-lein o fis Mai 2021 ymlaen. Dyraniad grant Wrecsam (sy’n 
cynnwys 30% o arian cyfatebol) yw £441,696.

Mae hyfforddiant a chymwysterau ar gael ar gyfer y bartneriaeth datblygu’r gweithlu gofal 
cymdeithasol ac esbonnir ei haelodaeth a’i swyddogaeth yn ein cynllun cyfathrebu.

 Dros y deuddeg mis diwethaf, wrth ymateb i COVID, rydym wedi defnyddio dulliau 
dysgu dros y we i gefnogi datblygu'r gweithlu, yn cynnwys Community Care Inform (CCI), 
hyrwyddo e-ddysgu, cyfeirio pobl at yr adnoddau sydd ar gael gan Gofal Cymdeithasol 
Cymru a chynnal gweithdai dros Zoom/Microsoft Teams.

Gellir canfod rhagor o wybodaeth am hyfforddiant rhanbarthol a lleol a blaenoriaethau 
cymwysterau, arferion effeithiol newydd a chynlluniau hyfforddi ar ein gwefan:

wrecsam.gov.uk/service/datblygur-gweithlu

B. Arian a chynllunio ar gyfer y dyfodol

Yn ystod y pedair blynedd diwethaf, cyflawnodd gofal cymdeithasol i oedolion £5,061,058 o 
arbedion a chyflawnodd gofal cymdeithasol i blant £322,000 o arbedion. Yn ogystal â hyn, 
mae ein cyllidebau wedi eu cwtogi drwy arian grant Cefnogi Pobl (£200,000).

Neilltuwyd £1,000,000 ychwanegol i gyllideb gofal cymdeithasol i blant er mwyn ariannu’r 
gwaith carlam i wella’r adran. 

Rydym wedi diweddaru ein cynllun ariannol tymor canolig a’n cynlluniau effeithlonrwydd 
gwasanaethau, ac rydym yn parhau i ystyried 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 posibl dros gyfnod o dair blynedd.

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

Er mwyn ymateb i’r heriau sylweddol hyn, bu'n rhaid i ni ail-lunio ac ail-dendro 
gwasanaethau er mwyn lleihau costau. Ond rydym ni wedi gwneud pob ymdrech i leihau’r 
effaith ar bobl ddiamddiffyn.

https://www.wrecsam.gov.uk/service/datblygur-gweithlu
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C. Arweinyddiaeth, llywodraethu ac atebolrwydd gwleidyddol

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

Maen nhw’n cael eu cefnogi gan bwyllgorau craffu. Daw gwasanaethau cymdeithasol o 
dan y Pwyllgor Craffu Diogelu, Cymunedau a Lles.

Ar lefel reoli, mae’r cyfarwyddwr gwasanaethau cymdeithasol (prif swyddog) yn adrodd yn 
uniongyrchol i brif weithredwr y cyngor, ac mae’n cael ei gefnogi gan dîm rheoli’r adran.

Mae Cynghorwyr ac uwch reolwyr sydd 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’r Bwrdd Gwella Carlam yn cynnwys dau Aelod Arweiniol ar gyfer Gofal Cymdeithasol, 
y Prif Weithredwr ac Uwch Swyddogion o bob adran o’r Cyngor sy’n gallu cefnogi’r 
gwaith gwella, yn cynnwys yr adrannau Gwasanaethau Cymdeithasol i Blant, Cyfreithiol, 
Adnoddau Dynol a Chyllid.  Mae’r Bwrdd Gwella Carlam yn cyfarfod bob deufis i adolygu 
cynnydd yn erbyn Cynllun gweithredu’r Bwrdd, a rhoddir adroddiadau rheolaidd i’r 
Arweinydd, y Dirprwy Arweinydd ac Aelodau Arweiniol ac adroddiadau diwedd cyfnod i’r 
holl Aelodau.  Sefydlwyd Grŵp Tasg a Gorffen Craffu hefyd er mwyn herio’r daith tuag at 
welliant ymhellach.  Mae’r uwch arweinyddiaeth a geir gan wleidyddion a swyddogion yn 
hanfodol er mwyn ategu’r newidiadau cadarnhaol parhaus sy’n cael eu cyflawni.

Gweithio mewn partneriaeth

Sefydlwyd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Wrecsam yn sgil Deddf Cenedlaethau’r 
Dyfodol.

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

Er mwyn cynorthwyo i wneud hyn, mae gan y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus wahanol 
fyrddau sy’n gweithio ar wahanol elfennau. 

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.
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Trefniadau diogelu

Mae gan bawb yr hawl i fod yn ddiogel, ni waeth pwy ydyn nhw na beth fo’u 
hamgylchiadau.  Mae diogelu’n golygu amddiffyn iechyd, lles a hawliau dynol plant, pobl 
ifanc ac oedolion diamddiffyn, gan eu galluogi i fyw’n ddiogel, yn rhydd o gamdriniaeth ac 
esgeulustod.  I wneud hyn, rydym yn gweithio gyda phobl a sefydliadau i atal a lleihau’r 
risgiau a’r profiad o gamdriniaeth neu esgeulustod ac addysgu’r rhai o’u cwmpas i adnabod 
yr arwyddion a’r peryglon.

Mae diogelu ac amddiffyn rhag camdriniaeth neu esgeulustod wedi ei ymgorffori ym 
mhopeth rydym yn ei wneud, o sgrinio a gwneud ymholiadau ynghylch atgyfeiriadau, 
cynnal asesiadau, rhannu gwybodaeth, gweithio gyda phartneriaid amlasiantaeth, paratoi a 
chytuno ar gynlluniau gofal a chymorth, trefnu gwasanaethau, cynnal adolygiadau achos a 
gwrando ar lais a dymuniadau pobl ifanc ac oedolion diamddiffyn.  Mae’r holl waith diogelu 
a wneir gan ein timau yn cael ei ategu gan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 
(Cymru) 2014 a chanllawiau diogelu statudol Gweithio gyda’n Gilydd i Ddiogelu Pobl, gan 
gydymffurfio â chanllawiau ymarfer a amlinellir yng Ngweithdrefnau Diogelu Cymru 2019. 

Mae ein timau wedi eu hyfforddi i edrych am, ymateb a gweithredu ar unrhyw bryderon a 
godir ynghylch diogelu gan ein gwasanaethau ataliol megis Cyflawni Newid gyda'n Gilydd, 
sy’n trefnu a chydlynu gwasanaethau cefnogi i blant a phobl ifanc rhwng 0 a 25 oed sydd 
ag anghenion ychwanegol a’u teuluoedd, Un Pwynt Mynediad, sef y pwynt cyswllt cyntaf ar 
gyfer unrhyw aelod o’r cyhoedd neu weithiwr proffesiynol sy’n pryderu am les plentyn neu 
berson ifanc, y Tîm Asesu ac Ymyrryd, sy’n cynnal asesiadau gyda theuluoedd a all fod yn 
cael anawsterau, a gweithio gyda phartneriaid amlasiantaeth, yn cynnwys Heddlu Gogledd 
Cymru, i ddod i benderfyniadau lle bydd pryderon wedi eu cyfeirio at y tîm amddiffyn plant, 
gan weithio’n rhagweithiol er mwyn helpu teuluoedd i aros gyda’i gilydd, lle bo hynny’n 
bosibl.  Mae ein Tîm Cymorth i Deuluoedd yn cynnig gwasanaethau amddiffyn plant 
statudol a gwasanaethau cymorth i deuluoedd ar gyfer y plant a’r teuluoedd hynny sydd 
wedi cael eu hasesu ac y credir eu bod angen gwasanaethau i ddiwallu anghenion plant 
diamddiffyn er mwyn hybu eu lles emosiynol, corfforol a chymdeithasol a hefyd darparu 
gwasanaethau i blant sy’n derbyn gofal, a dilyn gweithdrefnau i gychwyn achosion gofal 
yn y llysoedd teulu. Lle nad yw’n bosibl i’r plentyn barhau i fyw gyda’i deulu, bydd ein 
timau Plant sy’n Derbyn Gofal a Phlant sy’n Gadael Gofal yn ceisio sicrhau sefydlogrwydd 
ar gyfer plant sy’n dod i mewn i’r system ‘derbyn gofal’ a sicrhau bod plant a phobl ifanc 
mewn lleoliadau sy’n diwallu eu hanghenion, yn adlewyrchu eu hawl i ddiogelwch ac yn eu 
hannog i gwrdd â’u llawn botensial ym mhob cam o’u datblygiad. 

Ar y cyfan, prif ffocws y gwasanaeth yw sicrhau, diogelu a hybu lles plentyn neu berson 
ifanc.
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Mae gan ein Tîm Diogelu a Sicrhau Ansawdd drefniadau cadarn yn eu lle ar gyfer 
goruchwylio, sicrhau ansawdd a herio cynlluniau gofal a chymorth, yn ogystal â bod yn 
gyfrifol am fframwaith archwilio’r Adran. Mae’r Adran wedi ymrwymo i wneud yn siŵr 
bod sicrhau ansawdd yn rhan ganolog o arferion bob dydd ac nid dim ond “rhywbeth 
sydd wedi ei ychwanegu”.  Mae ein fframwaith archwilio’n seiliedig ar safonau ymarfer ac 
mae’n cael ei ddefnyddio i werthuso’r gwaith rydym yn ei wneud a’r gwasanaethau rydym 
yn eu darparu.  Mae ein Fframwaith Sicrhau Ansawdd yn cefnogi ein trefniadau diogelu 
ymhellach drwy sicrhau bod arferion ym mhob maes gwasanaeth yn cael eu goruchwylio’n 
ardderchog a’n bod yn mesur effaith darparu gwasanaethau yn gyson er mwyn gwella 
canlyniadau a sicrhau bod gwasanaethau’n cael eu darparu’n effeithiol ac at y safonau sy’n 
galluogi plant ac oedolion diamddiffyn i gael eu diogelu a’u hybu.
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6. Rhagor o wybodaeth

Mae’r adran olaf hon yn rhestru lle gallwch gael rhagor o wybodaeth am rai o’r pethau y 
sonnir amdanyn nhw yn yr adroddiad hwn. 

Strwythur y Cyngor

wrecsam.gov.uk/council

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Wrecsam

bgcwrecsam.org

Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru

Mae'n helpu i sicrhau fod plant ac oedolion sy'n agored i niwed yn cael eu hamddiffyn rhag 
camdriniaeth ac esgeulustod.

bwrdddiogelugogleddcymru.cymru

Cynllun y Cyngor

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

wrecsam.gov.uk/service/cynllun-y-cyngor-2020-2023

Eich Llais Wrecsam

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

yourvoicewrexham.net

Arolygiaeth Gofal Cymru

Mae’n archwilio gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol ac yn adrodd am eu 
heffeithiolrwydd.

arolygiaethgofal.cymru

https://www.wrecsam.gov.uk/council
https://www.bgcwrecsam.org/
https://www.bwrdddiogelugogleddcymru.cymru
https://www.wrecsam.gov.uk/service/cynllun-y-cyngor-2020-2023
http://www.yourvoicewrexham.net
https://arolygiaethgofal.cymru/
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Adroddiadau Cyngor Wrecsam

Perfformiad blynyddol 19-20

arolygiaethgofal.cymru

Adroddiad gwerthuso perfformiad 14-15 

arolygiaethgofal.cymru/adroddiad-ar-arolygiad-seiliedig-ar-risg-o-wasanaethau-plant-
ac-arolygiad-gwerthuso-perfformiad-o

Oedolion hŷn - 2019

arolygiaethgofal.cymru/190328-arolygiad-o-wasanaethau-oedolion-hyn-cyngor-
bwrdeistref-sirol-wrecsam-cy

Gwasanaethau plant - 2017

arolygiaethgofal.cymru/arolygiad-o-wasanaethau-plant-cyngor-bwrdeistref-sirol-
wrecsam

Adrodd ar wasanaethau gofal rheoledig yn Wrecsam:

arolygiaethgofal.cymru/service-directory

Cwynion a chanmoliaeth i’r Cyngor

wrecsam.gov.uk/service/cysylltu/canmoliaeth-chwynion

Dewis Cymru

dewis.cymru

https://arolygiaethgofal.cymru/
https://arolygiaethgofal.cymru/adroddiad-ar-arolygiad-seiliedig-ar-risg-o-wasanaethau-plant-ac-arolygiad-gwerthuso-perfformiad-o
https://arolygiaethgofal.cymru/adroddiad-ar-arolygiad-seiliedig-ar-risg-o-wasanaethau-plant-ac-arolygiad-gwerthuso-perfformiad-o
https://arolygiaethgofal.cymru/190328-arolygiad-o-wasanaethau-oedolion-hyn-cyngor-bwrdeistref-sirol-wrecsam-cy
https://arolygiaethgofal.cymru/190328-arolygiad-o-wasanaethau-oedolion-hyn-cyngor-bwrdeistref-sirol-wrecsam-cy
https://arolygiaethgofal.cymru/arolygiad-o-wasanaethau-plant-cyngor-bwrdeistref-sirol-wrecsam
https://arolygiaethgofal.cymru/arolygiad-o-wasanaethau-plant-cyngor-bwrdeistref-sirol-wrecsam
https://arolygiaethgofal.cymru/service-directory
https://www.wrecsam.gov.uk/service/cysylltu/canmoliaeth-chwynion
https://www.dewis.cymru
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Adroddiadau a dogfennau’r Cyngor

Polisi Codi Tâl

wrecsam.gov.uk

Strategaeth Gweithlu Cyngor Wrecsam

wrecsam.gov.uk/sites/default/files/2021-06/communication-plan-scwwdp-2122-w.pdf

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

wrecsam.gov.uk/sites/default/files/2021-06/social-care-training-brochure-2021-22-w.pdf

Safonau’r Gymraeg

wrecsam.gov.uk/service/canmoliaeth-chwynion/safonaur-gymraeg

Cynllun Heneiddio'n Dda Wrecsam

wrecsam.gov.uk/assets/pdfs/social_services/key_documents/aging_well_wrexham_w.
pdf

Tudalennau gwe Cludiant

wrecsam.gov.uk/service/dolenni/dolenni-cludiant 

Cynllun Teithio Wrecsam – Wrecsam Gysylltiedig

old.wrexham.gov.uk/assets/pdfs/travel/wrexham_connected_w.pdf

Strategaeth Tai

wrecsam.gov.uk/sites/default/files/2021-04/housing-revenue-account-business-plan-
2021-2022-w.pdf

https://www.wrecsam.gov.uk/
https://www.wrecsam.gov.uk/sites/default/files/2021-06/communication-plan-scwwdp-2122-w.pdf
https://www.wrecsam.gov.uk/sites/default/files/2021-06/social-care-training-brochure-2021-22-w.pdf
https://www.wrecsam.gov.uk/service/canmoliaeth-chwynion/safonaur-gymraeg
https://www.wrecsam.gov.uk/assets/pdfs/social_services/key_documents/aging_well_wrexham_w.pdf
https://www.wrecsam.gov.uk/assets/pdfs/social_services/key_documents/aging_well_wrexham_w.pdf
https://www.wrecsam.gov.uk/service/dolenni/dolenni-cludiant
http://old.wrexham.gov.uk/assets/pdfs/travel/wrexham_connected_w.pdf
https://www.wrecsam.gov.uk/sites/default/files/2021-04/housing-revenue-account-business-plan-2021-2022-w.pdf
https://www.wrecsam.gov.uk/sites/default/files/2021-04/housing-revenue-account-business-plan-2021-2022-w.pdf
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Atodiad 1: Fframwaith Mesur Perfformiad

Safon 1: Helpu pobl i gyflawni’r canlyniadau lles a ddymunant

Metrig perfformiad Alldro 2020/21 Sylw

AD/002 – Nifer y cysylltiadau ar 
gyfer oedolion a dderbyniwyd gan y 
Gwasanaethau Cymdeithasol statudol 
yn ystod y flwyddyn lle rhoddwyd 
cyngor neu gymorth

8979 o 14,863

60.4%

CA/002 – Cyfanswm nifer y 
cysylltiadau â’r gwasanaethau 
cymdeithasol statudol a dderbyniwyd 
gan ofalwyr sy’n oedolion yn ystod y 
flwyddyn lle rhoddwyd cyngor neu 
gymorth

687 o 687

100%

CSC/014 - % yr asesiadau a 
gwblhawyd o fewn y terfynau amser 
statudol 

75.08%

Safon 2: Gweithio gyda phobl a phartneriaid i ddiogelu a hybu lles 
corfforol, meddyliol ac emosiynol

Metrig perfformiad Alldro 2020/21 Sylw

AD/032 – Cyfanswm nifer yr oedolion 
yn ystod y flwyddyn lle nodwyd yr 
angen i gael eiriolwr proffesiynol 
annibynnol ac AD/033 – Cyfanswm 
nifer yr oedolion yn ystod y flwyddyn 
lle nodwyd yr angen i gael eiriolwr 
proffesiynol annibynnol a chafodd ei 
ddarparu

70.4%

CSC.0010a - % yr asesiadau a 
gwblhawyd lle roedd tystiolaeth o 
Gynnig Gweithredol y Gymraeg

98.57%

CSC/034 - % o gyfarfodydd 
cychwynnol y grŵp craidd a 
gynhaliwyd o fewn y terfyn amser

81.19%
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Safon 3: Diogelu pobl rhag camdriniaeth, esgeulustod neu niwed

Metrig perfformiad Alldro 2020/21 Sylw

CSC/033 - % y cynadleddau amddiffyn 
plant cychwynnol a gynhaliwyd o fewn 
y terfyn amser

70.73%

AD/023 - Cyfanswm nifer yr 
adroddiadau am oedolyn yr amheuwyd 
iddo fod mewn perygl lle'r oedd angen 
gwneud ymholiadau ac ASD/024 
- Cyfanswm nifer yr ymholiadau a 
wnaed o fewn 7 diwrnod gwaith i 
dderbyn adroddiad am y gamdriniaeth 
honedig

95.29%

Safon 4: Helpu pobl i ddysgu, datblygu a chymryd rhan yn eu cymdeithas

Metrig perfformiad Alldro 2020/21 Sylw

CSC/054a – O’r Bobl sy'n Gadael 
Gofal (Categorïau 1, 2 a 4), % y rhai 
sydd wedi cwblhau o leiaf 3 mis o 
gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant 
olynol yn y 12 mis ers gadael gofal

67%

AD010 - % y pecynnau ailalluogi a 
gwblhawyd yn ystod y flwyddyn a 
wnaeth leihau, cynnal neu liniaru’r 
angen am gymorth

97.13%



52

Safon 5: Helpu pobl i gael perthnasoedd domestig, teuluol a phersonol 
iach

Metrig perfformiad Alldro 2020/21 Sylw

CSC/038 - % y plant sy’n derbyn gofal 
ar 31 Mawrth a oedd wedi cofrestru 
gyda meddyg teulu o fewn 10 diwrnod 
gwaith i ddechrau eu lleoliad

100%

CSC/042 - % o asesiadau iechyd plant 
sy'n derbyn gofal a oedd angen eu 
gwneud yn y flwyddyn sydd wedi eu 
cwblhau

88.45%

CSC/052 - % y Bobl Ifanc a oedd 
angen ac a gafodd gynghorydd 
personol

100%

Safon 6: Helpu pobl i sicrhau mwy o les economaidd, cael bywyd 
cymdeithasol a byw mewn cartref addas sy’n bodloni eu hanghenion

Metrig perfformiad Alldro 2020/21 Sylw

CSC/055 - % o bobl ifanc sy’n gadael 
gofal sy’n symud i leoliad “Pan fydda 
i’n barod”

22.22%

AD/015a - % o wasanaethau Gofal 
Preswyl a gafodd eu cychwyn yn ystod 
y flwyddyn

31.6%

AD/015b - % y gwasanaethau Gofal 
Cartref a gafodd eu cychwyn yn ystod 
y flwyddyn

62.45%
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