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1. Cyflwyniad

Yn adroddiad y llynedd, gwnaethom un gosodiad syml iawn …

“Ein gwaith ni yw helpu pobl.”

Dyma ein gwaith o hyd. Yn awr yn fwy nag erioed.

Ond ein gwaith ni yw bod yn ddyfeisgar hefyd …gan wneud i’n hadnoddau fynd mor bell 
ag sy’n bosibl, er mwyn i ni allu helpu cynifer o bobl â phosibl.

Mae llawer o’r pethau y byddwch chi’n darllen amdanynt yn y ddogfen hon yn ymwneud 
â bod yn fwy dyfeisgar. Darganfod ffyrdd newydd o ddarparu’r cymorth mae ar bobl ei 
angen, a gwneud hynny yn y ffordd fwyaf effeithiol bosibl, sydd wedi’i thargedu orau.

Byddwch yn darllen am y ffordd rydym yn ymateb i broblemau ac amgylchiadau unigolion 
– gan wneud ein gorau glas i wneud gwahaniaeth i bob unigolyn. 

Ond byddwch hefyd yn gweld sut rydym yn edrych ar y darlun mwy …ac yn newid ein 
polisïau, gweithdrefnau, prosesau ac arferion i fodloni anghenion ehangach y boblogaeth – 
o ddarparu gofal cartref i gefnogi teuluoedd mewn argyfwng.

Nid yw darparu gwasanaethau cymdeithasol wedi bod yn fater hawdd erioed. Mae pobl yn 
dibynnu arnom ni, a gall y pethau rydym ni’n eu gwneud (neu ddim yn eu gwneud) newid 
bywydau.

Felly rydym yn ymwybodol o’r cyfrifoldeb hwnnw, ac rydym yn dysgu o hyd ar sail ein 
llwyddiannau, ein methiannau ac – yn bwysicaf oll – ar sail barn a phrofiadau’r bobl rydym 
yn eu helpu.

Rydym wedi gwneud llawer o gynnydd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, a byddwn yn 
parhau i roi unigolion wrth galon yr hyn rydym yn ei wneud – gan wrando ar eu barn a’u 
helpu i gyflawni’r canlyniadau maent yn dymuno eu cael.

Mae gofal cymdeithasol yn effeithio ar gynifer o fywydau. Felly mae’n bwysig ein bod yn 
parhau i addasu mewn byd sy’n newid o hyd – gydag adnoddau, pwysau a heriau sy’n 
newid o hyd – i gyflenwi’r gwasanaethau gorau hyd eithaf ein gallu.

Neil Ayling

Chyfarwyddwr Dros Dro y Gwasanaethau Cymdeithasol
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2. Crynodeb o berfformiad

Cefndir

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

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

Mae’n gyfle hefyd i esbonio sut rydym yn bwriadu helpu pobl dros y flwyddyn i ddod – pobl 
y mae arnynt angen gofal a chymorth, a gofalwyr y mae arnynt 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 y gwasanaethau cymdeithasol yn erbyn y chwe safon hyn.

Mae hefyd yn bwydo i mewn i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, sy’n ceisio gwella 
llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru – gan helpu i greu 
gwlad rydym oll yn dymuno byw ynddi. Yn awr ac yn y dyfodol.

Yn olaf, byddwch yn sylwi ein bod yn sôn llawer am ‘ganlyniadau’. Mae hyn oherwydd bod 
llawer o’n gwaith yn canolbwyntio ar helpu pobl i gyflawni’r canlyniadau maent yn dymuno 
eu cael.
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3. Yr hyn mae pobl yn ei ddweud wrthym am ein gwasanaethau

Mae gwrando ar y bobl rydym yn rhoi cymorth iddynt yn hanfodol. Dyma sut rydym yn 
sicrhau ein bod yn cyflenwi’r gwasanaethau sy’n helpu pobl i gyflawni’r hyn sy’n bwysig 
iddynt. 

Rydym yn datblygu ein dull o ‘gyd-gynhyrchu’ – gan feddwl am ffyrdd o gael pobl a 
sefydliadau i gymryd rhan yn y broses o siapio ein gwasanaethau ar bob cam. 

Rydym yn parhau i ddysgu llawer drwy gynnal arolwg o’n gwasanaethau dydd a 
chyfleoedd gwaith, a bydd hyn yn ein helpu i wella’r ffordd rydym yn ymgysylltu â phobl yn 
y dyfodol.

Rydym hefyd wedi trefnu digwyddiadau ‘y sgwrs fawr’ yn 2020 a 2021, er mwyn ein helpu 
ni i edrych yn fanylach ar y materion hyn.

Arolwg gofalwyr blynyddol

Eleni gwnaeth 134 o ofalwyr rannu eu profiadau a’u barn gyda ni – cyfradd ymateb o 15% 
(ychydig yn is na’r gyfradd y llynedd, sef 17%). 

• Roedd 51% o’r gofalwyr sy’n defnyddio ein gwasanaethau yn cytuno bod Gofal 
Cymdeithasol i Oedolion yn darparu lefel da o gymorth sy’n gwella eu hansawdd 
bywyd. 

Gofynnwyd i’r gofalwyr a oeddynt yn teimlo eu bod yn derbyn cymorth gyda gwybodaeth, 
cyngor a chymorth defnyddiol, a’n bod yn gwrando ar eu barn.

• Roedd dros hanner y gofalwyr (62%) yn cytuno ein bod yn darparu cymorth a 
gwybodaeth ddigonol, a dywedodd hanner y gofalwyr bod ein gwasanaethau 
wedi gwella ansawdd eu bywydau.

• Roedd 82% o’r gofalwyr a gafodd eu hasesu yn teimlo bod y broses asesu wedi 
eu helpu yn eu rôl fel gofalwyr.

• Dywedodd 62% ein bod yn darparu lefel da o gymorth, ynghyd â staff a gofalwyr 
da.

“Ers i’m gwraig adael yr ysbyty, mae’r ymateb wedi bod yn dda ac yn brydlon ym 
mhob agwedd ar y cymorth rwyf yn ei gael, gan olygu fy mod yn gallu gofalu am y 
ddau ohonom.

“Cefais gymorth da iawn gan y gwasanaeth Ailalluogi yn benodol, ac arweiniad 
hefyd o ran y cymorth sydd ar gael i ofalwyr. 

“Mae pawb sydd wedi helpu wedi bod yn gyfeillgar, yn garedig ac yn broffesiynol.”

- Adborth o’r arolwg gofalwyr blynyddol.
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Arolwg ansawdd bywyd blynyddol

Eleni, gwnaeth 257 o bobl allan o 1338 yn yr arolwg rannu eu barn gyda ni:

• Roedd 67% yn cytuno bod y cymorth maent yn ei dderbyn yn eu helpu i aros yn 
annibynnol. 

• Roedd 67% yn cytuno ei fod yn eu helpu i ymdopi â bywyd beunyddiol.

• Roedd 62% yn cytuno ei fod yn eu helpu i deimlo’n fwy diogel yn eu cartref.

• Roedd 66% yn cytuno ei fod yn gwella ansawdd eu bywydau.

• Roedd 59% yn cytuno ei fod yn helpu eu teuluoedd i roi cymorth iddynt.

• Roedd 60% yn cytuno eu bod yn gwybod am y cymorth sydd ar gael yn eu 
cymuned leol a sut i ddefnyddio’r cymorth hwn. 

Adborth ar y Cynllun Lleoedd Diogel

Mae’r cynllun yn darparu ‘lleoedd diogel’ y gall pobl fynd iddynt os ydynt yn teimlo’n 
agored i niwed neu’n bryderus pan maent allan yn Wrecsam.

Mae’r lleoedd hyn yn cynnwys caffis, tafarndai, siopau, swyddfeydd tacsis a phob math o 
fannau eraill, a’r nod yw helpu pobl sydd ddim bob amser yn teimlo’n hyderus i fynd i ganol 
trefi prysur a mannau cyhoeddus eraill.

“Mae defnyddio Lleoedd Diogel yn rhoi hyder i mi ymweld â thafarndai a chaffis i 
gyfarfod fy ffrindiau. Mae’r staff yn gwybod fy enw ac yn gwybod fy mod yn ddi-
glwten. Mae’n fy helpu i fynd allan ac mae’n syniad gwych.” - Mr KS

“Rydyn ni’n cyfarfod mewn lleoedd diogel gwahanol, felly gallwn ddod i’w hadnabod 
nhw (y staff) ac maen nhw’n gallu dod i’n hadnabod ni. Mae’n llawer o hwyl ac 
mae’n helpu pobl eraill hefyd!” - Mr AD

“Rydyn ni’n cael hyfforddiant i roi cyngor ynghylch sut i wneud lleoedd diogel 
yn well ar gyfer pobl ag anableddau gwahanol. Fel awtistiaeth neu ddefnyddwyr 
cadeiriau olwyn neu bobl â dementia. Rwyf yn edrych ymlaen yn fawr i ddysgu mwy 
a helpu Wrecsam i gael lleoedd diogel gwych.” - Mrs JEL – aaelod staff yn un o’n 
‘lleoedd diogel'.
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Adborth ar Asiantiaid Cymunedol

Mae Asiantiaid Cymunedol yn helpu pobl oedrannus i ailgysylltu â’u cymunedau...gan 
gynnwys pobl sy’n byw ar eu pen eu hunain ac sy’n teimlo’n ynysig neu’n unig.

Maent hefyd yn rhoi cymorth i bobl ddelio â phrosesau iechyd a gofal cymdeithasol (e.e. 
llenwi ffurflenni neu drefnu apwyntiadau), sy’n gallu bod yn gymhleth ac yn ddryslyd i 
lawer o drigolion hŷn.

“Fe wnes i gymryd rhan yn y sesiwn Amser i Gofio gyda Llyfrgell Rhiwabon ac fe 
wnes i fwynhau’r prynhawn yn fawr.” - Un o’r trigolion lleol

“Roedd un wirfoddolwraig ifanc yn falch iawn i gael y cyfle i gyfarfod pobl hŷn, gan 
nad oes ganddi nain a thaid a does ganddi fawr ddim cysylltiad â phobl hŷn." - 
Asiant Cymunedol

“Rwy’n gallu mynd allan llawer mwy erbyn hyn ac mae fy sefyllfa tai a budd-
daliadau wedi cael ei datrys. Rwy’n teimlo fy mod yn gallu ymdopi â phopeth yn 
well.” - Un o’r trigolion lleol
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4. Gwella lles (y chwe safon)

Y rhain yw’r chwe safon y cyfeiriwyd atynt yn gynharach.

Mae llawer o wybodaeth yma, felly rydym wedi rhannu’r safonau yn ddwy adran i 
adlewyrchu ein dwy adran 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 cyfeirio at helpu pobl i wella eu sefyllfa mewn ffordd sy’n ystyried sut maent yn 
teimlo, a’r hyn y maent yn dymuno ei gael.

Gofal Cymdeithasol i Oedolion

Yr hyn y gwnaethom ni ddweud y byddem yn ei wneud

• Adolygu ein trefniadau comisiynu gofal cartref, cynyddu ein cyfran o’r farchnad 
gofal cartref, a gweithio gyda Bwrdd Gweithlu Gogledd Cymru a Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) i fynd i’r afael â’r heriau o ran y gweithlu.

Dyma’r hyn a wnaethom ni

Rhoi cymorth i ddarparwyr gofal cartref

Mae gofal cartref yn broblem fawr yn Wrecsam o hyd. Nid oes digon o weithwyr gofal ac 
mae’r sector yn wynebu heriau difrifol o ran y gweithlu.

Felly, rydym yn darparu cymorth ariannol ac ymarferol lle bynnag y gallwn – gan gynnwys 
cynnydd uwchlaw chwyddiant i wella cyfraddau cyflog, grantiau i’r gweithlu, hyfforddiant a 
datblygiad gweithlu.

Esbonio’r jargon – ‘gofal cartref’

Mae gofal cartref yn cael ei ddarparu i bobl sydd eisiau aros yn eu cartref eu hun, 
yn hytrach na symud i gartref gofal preswyl. Mae gweithwyr gofal yn ymweld â’r 
unigolyn yn ei gartref – bob dydd fel arfer.
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Mae datblygu ein Un Pwynt Mynediad (UPM) yn cael effaith gadarnhaol hefyd – gan ein 
helpu ni i reoli’r galw cynyddol ar y farchnad drwy ddarparu gwell gwybodaeth, cyngor a 
chymorth i bobl.

Golyga hyn fod mwy o bobl yn gallu parhau i fyw gartref, heb yr angen i ddarparu gofal 
cartref.

Esbonio’r jargon – ‘Un Pwynt Mynediad’

Mae’r Un Pwynt Mynediad yn dod â’r gwasanaethau a sefydliadau sy’n darparu 
iechyd a gofal cymdeithasol yn Wrecsam ynghyd …gan ei gwneud yn haws i bobl 
gael y cymorth mae arnynt ei angen mewn un lle.

Ond gadewch i ni fod yn glir. Rydym yn dal i wynebu her enfawr.

Oherwydd y prinder gofalwyr cartref nid yw hi bob amser yn bosibl i ni ddarparu’r gofal 
cywir i bobl yn brydlon.

Gall hyn roi straen ar ofalwyr anffurfiol (e.e. perthnasau neu ffrindiau sy’n rhoi cymorth 
anffurfiol i bobl eraill), gall achosi oedi wrth ryddhau pobl o’r ysbyty a gall olygu bod llai o 
wasanaethau ‘ailalluogi’ ar gael, oherwydd y pwysau ar ein gwasanaeth mewnol.

Mae hyn yn ei gwneud yn fwy anodd i bobl aros yn annibynnol, gan roi pwysau 
ychwanegol ar ein timau gofal cymdeithasol.

Esbonio’r jargon – ‘ailalluogi’

Mae cymorth ‘ailalluogi’ fel arfer yn cael ei roi i bobl y mae angen iddynt ddysgu neu 
ailddysgu sgiliau er mwyn eu helpu i ddelio â phroblemau iechyd sy’n effeithio ar eu 
bywydau bob dydd. Mae’n aml yn cael ei gynnig i bobl pan fyddant yn dod allan o’r 
ysbyty, neu ar ôl i’w hiechyd newid gan olygu bod cyflawni tasgau bob dydd yn fwy 
anodd.

Rydym yn gwneud nifer o bethau i fynd i’r afael â’r materion hyn.

Bydd annog mwy o bobl i weithio yn y proffesiwn gofal yn ein helpu ni i ddiwallu 
anghenion gofal pobl.

Felly rydym yn gweithio gyda BIPBC a darparwyr y farchnad ofal i recriwtio, cadw ac 
uwchsgilio pobl.

Mae ein Tîm Contractau wedi gweithio gyda darparwyr gofal i edrych ar eu hanghenion 
o ran y gweithlu – gan sicrhau eu bod yn cydymffurfio â’r Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu 
Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016, a’u helpu nhw i baratoi ar gyfer unrhyw broblemau 
posibl yn gysylltiedig â Brexit a allai effeithio ar y gweithlu.
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Rydym hefyd wedi gweithio gyda chydweithwyr o Gymunedau am Waith i baru rhaglenni 
hyfforddiant gofal cymdeithasol gydag ymgyrchoedd recriwtio, ac annog pobl newydd i 
ymuno â’r sector. 

Yn olaf, mae ein gwasanaeth gofal cartref mewnol yn parhau i ganolbwyntio ar ehangu’r 
cymorth mae’n ei ddarparu yn ne Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Y rhaglen Gartref yn Gyntaf

Rydym wedi helpu BIPBC i gynnig y rhaglen Gartref yn Gyntaf yn rhanbarthol. Mae’r 
rhaglen hon yn symud pobl o’r ysbyty i’w cartref i gael eu hasesu ymhellach. 

Mae’n golygu bod pobl yn treulio cyn lleied o amser â phosibl yn yr ysbyty – gan leihau’r 
perygl o gael haint, neu eu hatal rhag colli rhagor o’u hannibyniaeth. Mae gweld pobl yn 
eu cartrefi eu hunain hefyd yn ei gwneud yn haws i asesu eu hanghenion gofal a chymorth 
parhaus.

Mae ein gweithwyr cymdeithasol a therapyddion galwedigaethol yn helpu staff iechyd i 
ddeall beth sy’n fwyaf pwysig i’r unigolyn, a beth yw eu harferion cyffredin pan fyddant yn 
eu cartref. 

Mae’r pwyslais ar wneud y mwyaf o annibyniaeth pobl, a darparu pecynnau gofal o’r maint 
priodol lle bo’r angen.

Mae ein therapyddion hefyd yn parhau i weithio ar wardiau ysbytai ynghyd â’n huwch 
weithwyr cymorth – gan helpu i addysgu staff wardiau, er mwyn sicrhau bod y pecynnau 
gofal cywir yn cael eu rhoi yn eu lle.

Gofal o’r ‘maint cywir’

Trwy’r Gronfa Gofal Integredig, rydym wedi datblygu gwasanaeth therapi galwedigaethol 
sy’n canolbwyntio ar sicrhau bod pobl yn cael pecyn gofal o’r maint cywir. 

Mae staff a phartneriaid wedi cael cyfle i dderbyn hyfforddiant ar bob math o dechnegau 
ac offer, er mwyn iddynt ddarparu gofal yn ddiogel ar eu pen eu hun i bobl y mae arnynt 
angen llawer o waith codi a chario.

Esbonio’r jargon – ‘darparu gofal ar ei ben ei hun’

Ystyr ‘darparu gofal ar ei ben ei hun’ yw pan fydd un gweithiwr yn gallu darparu’r 
gofal mae ei angen ar yr unigolyn. Bydd angen dau o bobl i ddarparu rhai pecynnau 
cymorth.
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Mae gwaith ‘mewngymorth’ ar wardiau ysbytai yn galluogi ein therapyddion 
galwedigaethol a’n huwch weithwyr cymorth i asesu’r gofal y bydd ei angen ar bobl pan 
fyddant yn gadael yr ysbyty.

Mae hyn yn helpu i leihau’r angen i ddarparu pecynnau gofal a ddarperir gan ddau o bobl – 
gan ein galluogi ni i helpu pobl i fod yn annibynnol, a helpu adnoddau’r farchnad ofal i fynd 
ymhellach ar yr un pryd.

Cymorth gwaith prosiect

Mae ein timau anabledd a phobl wedi lleihau nifer y pecynnau gwaith prosiect a ddarperir 
gan ddarparwyr gofal cartref.

Unwaith eto, mae hyn yn helpu i leihau’r pwysau ar y farchnad gofal cartref …gan olygu 
bod adnoddau yn gallu mynd ymhellach.

Nid ydym yn comisiynu cymorth gan ein darparwyr gofal erbyn hyn. Yn hytrach, rydym yn 
defnyddio darparwyr gwaith prosiect penodol, gwasanaethau Taliadau Uniongyrchol neu 
Rannu Bywydau i fodloni anghenion pobl.

Esbonio’r jargon – ‘gwaith prosiect’

Ym maes gofal cymdeithasol, mae ‘gwaith prosiect’ yn cyfeirio at gymorth 
a ddarperir i bobl sy’n byw yn eu cartrefi eu hun neu gyda’u teulu, ac mae’n 
canolbwyntio’n bennaf ar alluogi a datblygu annibyniaeth.

Gweithio gyda mwy o ddarparwyr gofal 

Rydym hefyd wedi sicrhau bod modd i ragor o ddarparwyr ddarparu gofal yn Wrecsam, 
drwy weithio gyda’r Uned Gydweithio Ranbarthol i ailagor y Fframwaith Gofal Cartref.

I bob pwrpas, mae’r fframwaith yn cynnwys rhestr o ddarparwyr gofal cymeradwy a all 
dendro am gontractau i ddarparu gofal cartref.

Felly mae cynnydd wedi bod yn nifer y darparwyr sydd ar gael i weithio yn Wrecsam. 

Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016

Rydym wedi croesawu’r Ddeddf hon, sydd wedi newid y ffordd mae gwasanaethau yn cael 
eu harolygu a’u rheoli.

O dan y Ddeddf hon mae’n ofynnol i ofalwyr gofal gofrestru, ac mae hyn wedi rhoi cyfle i ni 
hybu gofal cymdeithasol fel proffesiwn medrus – gan sicrhau bod gan bobl y cymwysterau 
a’r gwerthoedd cywir i weithio yn y sector.
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Ond mae her yn ein hwynebu hefyd. Mae angen i ni sicrhau bod ein staff ni wedi’u 
cofrestru.

Ni fydd rhoi cymorth i’r farchnad gydymffurfio’n llwyr â gofynion y Ddeddf yn dasg hawdd. 
Mae nifer o broblemau o ran adnoddau ynghlwm â hyn. Ond rydym wedi ymrwymo i helpu 
ein timau – a’n darparwyr – i gydymffurfio 100% yn Wrecsam.

Yr hyn rydym ni eisiau ei wneud yn 2020-21

• Adolygu’r farchnad gofal cartref a thyfu’r ddarpariaeth fewnol i gynyddu capasiti 
gofal cartref

• Adolygu prosiectau ‘gofal o’r maint cywir’, datblygu ymhellach y rhai sydd wedi 
profi eu bod yn gwella canlyniadau pobl.

• Ystyried datblygu modelau ‘micro-gomisiynu’, i’w gwneud yn haws i bobl gael 
mynediad at ofal a chymorth – yn enwedig yn ein cymunedau gwledig.

Gofal Cymdeithasol i Blant

Yr hyn y gwnaethom ni ddweud y byddem yn ei wneud

• • Cwblhau’r Cynllun Gofal a Chymorth Rhanbarthol a’i roi ar waith. 

• • Rhoi System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru ar waith (WCCIS). 

• • Gwella prydlondeb asesiadau. 

• • Diweddaru ein Cynllun Gweithredu Adrannol a’i roi ar waith.

Dyma’r hyn a wnaethom ni

System TG Iechyd a Gofal Cymdeithasol 

Ym mis Tachwedd 2019, gwnaethom symud at y system TG iechyd a gofal cymdeithasol 
newydd ar y cyd.

Ei enw yw ‘System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru’ (WCCIS).

Mae symud at system TG newydd bob amser yn heriol, ond mae hefyd yn cynnig 
cyfleoedd i adolygu a symleiddio ein prosesau.



14

Rhoi plant wrth galon asesiadau 

Felly, beth am asesiadau? Wel, rydym o’r farn y dylai plant fod wrth galon y broses 
asesiadau. 

Rydym wedi newid ein dull gweithredu, ac rydym yn ceisio gwneud rhagor i ddeall 
amgylchiadau teuluoedd a’u dymuniadau, yn ogystal â’u cryfderau a galluoedd. 

Rydym yn cydnabod y gall teuluoedd – gyda rhywfaint o gymorth – fodloni eu hanghenion 
eu hunain yn aml, ac nad oes angen y gwasanaethau cymdeithasol arnynt bob amser. Ond 
os ydym yn credu bod plentyn mewn risg, byddwn yn gweithredu yn ddioed i ddiogelu ei 
lles. 

Mae prydlondeb ein hasesiadau wedi sefydlogi erbyn hyn. Rydym wedi diweddaru ein 
Hasesiad o Ofal a Chymorth ers i ni symud i’r system WCCIS, ac rydym yn gobeithio y 
bydd hyn yn parhau i wella amserlenni.

O ran sicrhau bod plant yn cael eu gweld fel rhan o’u hasesiad, mae Wrecsam yn cyrraedd 
safonau uchel o hyd – er y gall hyn effeithio ar amserlenni o bryd i’w gilydd. Ym mhob 
achos bron iawn, mae plant yn cael eu gweld fel rhan o’u hasesiad ac rydym yn parhau i 
fod ymhlith y goreuon yng Nghymru yn y mater hwn. 

Unwaith yn rhagor, mae hyn yn dangos sut rydym yn adeiladu popeth o amgylch y plentyn. 

Dyna pam mae gweld y plentyn a siarad gyda’r plentyn wrth galon ein proses asesu. 

Gweithio yn rhanbarthol 

Rydym wedi sicrhau bod ein dogfennau asesu yn canolbwyntio ar ‘ganlyniadau’. 

Un o’n blaenoriaethau eleni oedd diweddaru dogfennau ein Cynllun Gofal a Chymorth, er 
mwyn sicrhau ein bod yn gweithio mewn ffordd gyson. 

Ers i ni symud at system WCCIS, mae dogfennau newydd ar gyfer Plant y mae Arnynt 
Angen Gofal a Chymorth a Phlant sy’n Derbyn Gofal wedi cael eu gwreiddio i’r arferion 
gweithredol ac maent yn seiliedig ar demplad rhanbarthol. 

Mae ffurflen ranbarthol ar gyfer asiantaethau sy’n gwneud atgyfeiriadau at y gwasanaethau 
plant eisoes wedi cael ei rhoi ar waith ar draws Gogledd Cymru. 

Dylai’r atgyfeiriad fod yn seiliedig ar sgwrs gyda’r plentyn a /neu’r rhieni neu deulu – i 
ystyried yr hyn sy’n bwysig iddynt a’r canlyniadau maent yn dymuno eu cael. 

Dylai’r ffurflen annog dull gweithredu mwy cyson, gan olygu bod modd dod i 
benderfyniadau priodol yn fuan …gan sicrhau bod plant a theuluoedd yn derbyn cymorth 
ar y cyfle cyntaf.
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Ymgysylltu

Eleni rydym yn treialu dull gweithredu sy’n seiliedig ar ‘hawliau plant’. Datblygwyd offeryn 
cymorth hunan-asesu, yn seiliedig ar yr arfer da a nodwyd yn Y Ffordd Gywir – canllaw a 
luniwyd gan Gomisiynydd Plant Cymru.

Mae’r dull hawliau plant yn seiliedig ar bum egwyddor:

• Gwreiddio Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (UNCRC). 

• Cydraddoldeb a dim gwahaniaethu.

• Grymuso plant.

• Cyfranogiad.

• Atebolrwydd.

Mae’r egwyddorion hyn yn rhoi’r UNCRC wrth galon cynllunio a darparu gwasanaethau, ac 
maent yn integreiddio hawliau plant i bob agwedd ar y broses benderfyniadau, polisïau ac 
arferion.

Mae hyfforddiant ymgysylltu yn orfodol i staff Gofal Cymdeithasol i Blant. Cynhelir sesiynau 
ddwywaith y flwyddyn ar gyfer staff newydd.

Fel rhan o’r Ddeddf, mae’n ofynnol i ddarparu gwybodaeth am ein timau a rolau ein 
gweithwyr proffesiynol. Rydym yn diweddaru’r wefan Wrecsam Ifanc  
(youngwrexham.co.uk/cy) er mwyn sicrhau ei bod yn hawdd dod o hyd i’r wybodaeth. 

Arweiniodd ein Cyngor Gofal i Bobl Ifanc a Senedd Yr Ifanc (senedd ieuenctid Wrecsam) 
ymgynghoriad er mwyn ein helpu ni i ddatblygu taflen a ffurflen Canmoliaeth, Sylwadau a 
Chwynion sy’n addas i blant ac yn hawdd ei darllen. 

Gall plant ddefnyddio hon i roi adborth am unrhyw un o wasanaethau’r cyngor sy’n 
gweithio gyda phobl ifanc a’u teuluoedd (nid gofal cymdeithasol yn unig).

Un Pwynt Mynediad i bobl ifanc 

Yr Un Pwynt Mynediad i blant yw’r pwynt cyswllt cyntaf i unrhyw un sy’n gwneud 
atgyfeiriad newydd at y gwasanaethau plant – gan gynnwys asiantaethau sy’n bartneriaid 
ac aelodau o’r cyhoedd. 

Mae hefyd yn adnabod teuluoedd y gall fod arnynt angen cymorth buan, ac mae’n cyfeirio 
pobl ifanc, rhieni a gofalwyr at wasanaethau a allai fod o gymorth iddynt. 

Mae’r Un Pwynt Mynediad i Blant yn cynnwys nifer o asiantaethau ac adrannau’r cyngor, 
gan olygu y gallwn ddarparu amrywiaeth ehangach o wybodaeth a chyngor.

http://www.youngwrexham.co.uk/cy
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Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam wedi cynyddu’r cymorth mae’n ei 
roi i dimau gofal cymdeithasol eraill drwy ddarparu gwybodaeth a chyngor arbenigol i 
weithwyr proffesiynol a’r teuluoedd agored i niwed mae’n gweithio gyda nhw.

Hefyd, o fis Gorffennaf 2019, mae’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam 
wedi bod yn bresennol bob dydd yn yr Un Pwynt Mynediad – yn darparu gwybodaeth i 
deuluoedd sy’n cyrraedd y trothwy ar gyfer cymorth gofal cymdeithasol.

Esbonio’r jargon – ‘Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam’

Mae’r Gwasanaeth hwn yn darparu cymorth i rieni, gofalwyr a gweithwyr 
proffesiynol sy’n gweithio gyda theuluoedd. Mae’n darparu gwybodaeth a chyngor 
ar ofal plant, iechyd plant, tai, addysg, dyled, bwlio a llawer o heriau eraill y gall 
rhieni a theuluoedd eu hwynebu.

Mae trefniadau yn eu lle gyda’r Ymddiriedolaeth Cyngor a Gofal Carchardai i’r Gwasanaeth 
Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam ddarparu sesiynau allgymorth rheolaidd yn y ganolfan 
ymwelwyr yn CEM Berwyn. 

Dechreuodd y sesiynau ym mis Hydref 2019, gan alluogi teuluoedd sydd wedi’u heffeithio 
gan garchariad rhieni i gael y cymorth sydd ei angen arnynt.

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam hefyd wedi gweithio gyda 
gwasanaethau gwybodaeth eraill ar draws Gogledd Cymru i sicrhau y gall teuluoedd y tu 
allan i Wrecsam gael cymorth. Mae hyn yn cynnwys llunio taflen ar gyfer teuluoedd yng 
Ngogledd Cymru sy’n ymweld â CEM Berwyn.

Arolygiaeth Gofal Cymru 

Yn dilyn y ‘gynhadledd gwella’ ym mis Hydref 2018, daeth Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) 
yn ôl yn 2019 i gefnogi ac adolygu’r cynnydd rydym wedi ei wneud yn unol â’n cynllun 
gwella.

Nod y cynllun yw rhoi sylw i dri prif faes pryder yn ymwneud â staffio, sicrwydd ansawdd a 
rhai prosesau adrannol. 

Roedd adborth AGC yn canmol natur agored a gonestrwydd y rheolwyr yr oedd wedi’u 
cyfarfod, a nodwyd bod staff “yn dangos llawer o gymhelliant a’u bod yn ymroddedig i 
sicrhau canlyniadau da i blant.”

Mae’r cynllun yn canolbwyntio ar y canlynol: 

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

• Dyblygu posibl o ran dogfennau a phrosesau.
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• Fframwaith Cynllunio Cyfreithiol a phrosesau monitro achosion. 

• Profiad, setiau sgiliau ac anghenion datblygiadol y staff. 

• Gweithio gyda’n tîm Adnoddau Dynol i lenwi swyddi gwag yn yr adran, yn 
ogystal â chymharu tâl ac amodau gydag amodau eraill.

Rydym yn parhau i wneud cynnydd yn erbyn y cynllun, ac yn 2019 gwnaethom gyflwyno 
‘bwrdd cyflymu gwelliant.’

Dan gadeiryddiaeth Prif Weithredwr Cyngor Wrecsam, mae’n cynnwys uwch reolwyr 
yr adrannau sy’n gallu cefnogi ein gwelliant – gan gynnwys Adnoddau Dynol, TGCh, 
Cyfreithiol ac Ataliol (Addysg).

Mae gweithdai staff yn cael eu cynnal hefyd i sicrhau bod pob gweithiwr yn cael cyfle i 
gyfrannu at welliannau parhaus yn yr adran.

Casglu barn pobl ifanc a’u teuluoedd 

Rydym eisiau i blant, pobl ifanc a’u teuluoedd wybod eu bod yn gwneud gwahaniaeth 
gwirioneddol drwy fynychu ein cyfarfodydd a lleisio eu barn. 

Mae’r Cyngor Gofal Pobl Ifanc yn casglu barn plant sy’n derbyn gofal a’r rhai sy’n gadael 
gofal yn Wrecsam. 

Ac maent yn gwneud yn siŵr bod rhywun yn gwrando ar eu barn…ac yn gweithredu.

Eleni rydym hefyd wedi cytuno i gaffael Mind of My Own – mae’r ap hwn yn addas i blant 
ac mae’n galluogi plant a phobl ifanc i gyfathrebu mewn ffordd sy’n addas ar eu cyfer. 

.Y nod yw defnyddio technoleg i annog pobl ifanc i gymryd rhan mewn ffordd ddiogel yn y 
gwaith o gynllunio eu gofal a’u cymorth. Bydd hyn hefyd yn helpu gweithwyr proffesiynol i 
ddeall materion sy’n bwysig i’r plant a’r bobl ifanc maent yn gweithio gyda nhw, yn ogystal 
â’n helpu ni i ddeall safbwyntiau mwy eang y plant rydym yn rhoi cymorth iddynt.

Yr hyn rydym ni eisiau ei wneud yn 2020-21

• Sicrhau bod System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru (WCCIS) wedi’i 
gwreiddio’n gadarn a chefnogi ein timau gofal cymdeithasol ar lawr gwlad 

• Parhau i ymgysylltu ag AGC a bwrw ymlaen gyda’n cynllun gwella.

• Adolygu’r prosesau Un Pwynt Mynediad o ran gwneud penderfyniadau a 
throsglwyddo achosion …i sicrhau eu bod yn dal i fod yn addas i’r pwrpas.
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Safon 2: Gweithio gyda phobl a phartneriaid i amddiffyn a hybu lles 
corfforol, meddyliol ac emosiynol

Mae hyn yn golygu helpu pobl i ofalu am eu hiechyd corfforol, meddyliol ac emosiynol.

Gofal Cymdeithasol i Oedolion

Yr hyn y gwnaethom ni ddweud y byddem yn ei wneud

• Parhau i ddatblygu ein hoffer ar gyfer monitro contractau newydd sy’n 
canolbwyntio ar ganlyniadau ar draws yr holl wasanaethau – gan weithio’n agos 
gyda AGC i leihau dyblygu a sicrhau dull gweithredu mwy syml.

• Datblygu ein dull gweithredu wrth weithio gyda chlystyrau mewn partneriaeth 
gyda BIPBC a phartneriaid eraill – gan adeiladu iechyd a gofal cymdeithasol 
mwy integredig yn ein cymunedau.

• Mae gwaith gyda’r clwstwr Gofal Cynradd yn arwain at ddatblygu model clir ar 
gyfer rhagnodi cymdeithasol yn Wrecsam.

• Gweithio gyda’n darparwr cymorth-gwasanaeth newydd i gyflawni ein 
gweledigaeth strategol ar gyfer Taliadau Uniongyrchol.

• Gweithio gyda phartneriaid i roi’r Strategaeth Anabledd Dysgu Rhanbarthol a’r 
bid Grant Trawsnewid Anabledd Dysgu ar waith.

• Gweithio gyda phartneriaid i roi’r bid Grant Trawsnewid Iechyd Meddwl ar waith.

Dyma’r hyn a wnaethom ni

Monitro contractau

Mae’r tîm Comisiynu a Chontractau yn ceisio sicrhau bod canlyniadau lles wrth galon ein 
holl weithgareddau comisiynu.

Mewn geiriau eraill, nid oes a wnelo hyn â’r hyn sy’n cael ei wneud. Mae a wnelo hyn â’r 
gwahaniaeth rydym yn ei wneud i fywydau pobl.

Felly rydym yn sicrhau bod y manylebau ar gyfer gwasanaethau sydd newydd eu rhoi ar 
dendr yn canolbwyntio ar ganlyniadau.

Mae hyn yn cynnwys defnyddio’r Fframwaith Canlyniadau Llesiant Cenedlaethol, a 
dangosyddion canlyniadau yn ymwneud â lles a gytunwyd yn genedlaethol.
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Rydym yn parhau i weithio ar ein hoffer monitro contractau i sicrhau eu bod yn addas i’r 
pwrpas (mae angen i ni fonitro’r pethau cywir os ydym am sicrhau ein bod yn gwneud 
gwahaniaeth i fywydau pobl). 

Rydym hefyd yn gweithio gyda phartneriaid ar draws Gogledd Cymru i roi contract wedi’i 
ddiweddaru ar waith ar gyfer cartrefi gofal – a Chytundeb Gofal Cartref Gogledd Cymru 
wedi’i ddiweddaru.

Bydd hyn yn helpu i sicrhau bod contractau yn gwneud rhagor i hybu lles corfforol, 
meddyliol ac emosiynol.

Gweithio yn seiliedig ar glystyrau

Mae gwaith ar drawsnewid y ffordd rydym yn darparu gwasanaethau cymunedol yn mynd 
rhagddo yn dda.

Mae ein rheolwr prosiect a benodwyd yn ddiweddar yn Wrecsam a’r rheolwr prosiect is-
ranbarthol yn symud y gwaith hwn yn ei flaen.

Mae’r pwyslais ar ddatblygu timau yn ein cymunedau lleol, ac maent yn cynnwys 
gweithwyr proffesiynol o feysydd gwahanol yn y byd iechyd a gofal cymdeithasol – felly 
mae’n haws i bobl gael y cymorth mae ei angen arnynt mewn un lle.

Mae hyn yn golygu bod popeth yn fwy ‘cysylltiedig’ i bobl.

Gwnaethom ni ofyn i bobl sut roeddynt eisiau i wasanaethau newid. Yn seiliedig ar yr hyn y 
gwnaethant ei ddweud wrthym, rydym yn symud i ffwrdd o ddarparu popeth yng nghanol 
tref Wrecsam gan ddatblygu dull mwy lleol yn hytrach.

Mae rhai aelodau staff eisoes yn defnyddio’r dull hwn. Maent yn gweithio gyda 
chydweithwyr iechyd mewn ardaloedd gwahanol, ac yn Ysbyty Maelor ac Ysbyty 
Cymunedol y Waun.

Rydym wedi rhannu’r fwrdeistref sirol yn dair ‘ardal’ ar gyfer y gwaith hwn – canolbarth, 
gogledd a de. Rydym wedi dewis prif ‘ganolfan’ ar gyfer gwasanaethau yn ardal y 
canolbarth, ac rydym yn ystyried lleoliadau posibl ar gyfer canolfannau lleol yn y gogledd 
a’r de.

Mae’r gwaith hwn yn cynnig nifer o heriau ac mae gennym llif gwaith dynodedig sy’n 
canolbwyntio ar sicrhau y gallwn roi cymorth i bobl ag anghenion cymhleth mewn lleoliad 
lleol.
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Rhagnodi cymdeithasol

Mae iechyd a lles pobl yn cael eu penderfynu gan nifer o ffactorau gwahanol …gan 
gynnwys eu hamgylchedd, amgylchiadau cymdeithasol ac economaidd.

Defnyddir rhagnodi cymdeithasol gan feddygon teulu, nyrsys a gweithwyr proffesiynol 
eraill ym maes gofal cynradd er mwyn cyfeirio pobl at wasanaethau a gweithgareddau heb 
fod yn glinigol a allai fod yn fuddiol i’w hiechyd. 

Mewn geiriau eraill, gall meddygon teulu gyfeirio pobl at grwpiau a gweithgareddau 
cymunedol yn yr un ffordd ag y byddent yn ysgrifennu presgripsiwn ar gyfer 
meddyginiaeth.

Gall gweithgareddau gynnwys gwirfoddoli, y celfyddydau, dysgu mewn grwpiau, garddio, 
cyfeillio, coginio, cyngor ar fwyta’n iach a phob math o chwaraeon.

Bellach mae gan Wrecsam fodel rhagnodi cymdeithasol sefydledig a arweinir gan BIPBC, 
a chomisiynwyd Canolfan yr Enfys, Llannerch Banna (Penley), i gydlynu a chefnogi 
rhagnodwyr cymdeithasol ar draws y fwrdeistref sirol. 

Rydym wedi cefnogi’r gwaith o ddatblygu rhagnodi cymdeithasol yn Wrecsam – sefydlu 
Grŵp Llywio Asiantiaid Cymunedol a Rhagnodi Cymdeithasol ar y Cyd. 

Mae’r grŵp yn helpu partneriaid i rannu arfer da, a sicrhau nad ydynt yn dyblygu’r 
ddarpariaeth.

Cymorth tai

Rydym yn gweithio gyda chydweithwyr tai i gynnwys cymorth yn gysylltiedig â thai fel rhan 
o fodel integredig o gyflenwi gwasanaethau mewn ffordd ataliol yn Wrecsam.

Mae hyn yn cyd-fynd ag amcanion y Grant Trawsnewid Cymunedau rhanbarthol a’r 
ymgyrch i ddatblygu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol integredig di-dor.

Fel rhan o’r gwaith hwn, rydym yn parhau i gymryd rhan mewn partneriaeth ranbarthol 
o’r enw ‘Cymuned Ymarfer’, lle rydym yn rhannu syniadau a gwersi a ddysgwyd wrth 
ddatblygu modelau cymorth cymunedol ataliol.

Taliadau uniongyrchol

Rydym wedi ehangu ein cynnig Taliadau Uniongyrchol ar draws Wrecsam ac rydym wedi 
rhoi gwasanaeth cymorth newydd ar waith a ddarperir gan People Plus.

Mae hyn yn galluogi pobl i wneud penderfyniadau gwybodus, a meddwl yn fwy creadigol 
am sut i brynu’r gwasanaethau mae arnynt eu hangen ... gan gynnwys cronni cyllidebau.
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Esbonio’r jargon – ‘Taliadau uniongyrchol’

Mae ‘Taliadau Uniongyrchol’ yn system eithaf newydd sy’n galluogi pobl i brynu’r 
gwasanaethau gofal mae arnynt eu hangen, heb orfod mynd drwy’r cyngor. Mae’n 
cael gwared â’r ‘dyn yn y canol’, i bob pwrpas.

Mewn partneriaeth gyda People Plus, rydym wedi cynyddu’n sylweddol nifer y 
Cynorthwywyr Personol sydd ar gael i weithio yn Wrecsam.

Lansiwyd cynllun cerdyn talu ymlaen llaw hefyd, gan gynnig ffordd arall o helpu pobl i reoli 
eu Taliadau Uniongyrchol.

Rydym yn ymgynghori gyda defnyddwyr hefyd – yn ogystal â gofalwyr a darpar 
ddefnyddwyr – i sicrhau bod ganddynt yr holl gymorth mae arnynt ei angen er mwyn 
addasu i’r system newydd.

Mae hyfforddiant ar gyfer gweithwyr cymdeithasol – ynghyd â sesiynau dilynol pwysig – 
wedi bod yn llwyddiannus iawn. Mae gweithwyr cymdeithasol yn dweud eu bod yn teimlo’n 
fwy hyderus erbyn hyn wrth roi cyngor ar Daliadau Uniongyrchol a hyrwyddo’r system.

Mae grŵp llywio Taliadau Uniongyrchol sefydledig, sy’n cynnwys pobl sy’n defnyddio 
Taliadau Uniongyrchol, yn ein helpu ni i ehangu’r cynllun ymhellach. 

Dysgu rhanbarthol

Rydym wedi bod yn gweithio gyda phartneriaid ar draws Gogledd Cymru – yn ogystal â 
phobl leol a theuluoedd – i nodi sut rydym yn trawsnewid ein gwasanaethau Anabledd 
Dysgu yn Wrecsam.

Roedd y cam cyntaf yn cynnwys edrych ar wasanaethau presennol a chyfarfod pobl 
allweddol a grwpiau. 

Roedd yr ail gam yn cynnwys edrych ar fodelau newydd neu adeiladu ar arferion da 
presennol.

Yn ystod y trydydd cam byddwn yn cyflwyno prosiectau newydd arloesol (o fis Ionawr i fis 
Rhagfyr 2020).

Mewn geiriau eraill, mae pobl leol a gweithwyr proffesiynol yn gweithio gyda’i gilydd i 
gynllunio a darparu’r newidiadau i’n gwasanaethau Anabledd Dysgu. 

Mae hyn yn fwy nag ymgynghoriad yn unig. Mae defnyddwyr gwasanaeth a’u teuluoedd yn 
cymryd rhan yn y broses hon...o’r dechrau i’r diwedd.

Fel rhan o gam un a cham dau, gwnaethom nodi rhai pethau y mae angen i ni 
ganolbwyntio arnynt.
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Mae’r rhain yn cynnwys:

• Sicrhau bod pobl yn teimlo’n ddiogel yn eu cymunedau – adeiladu ar y 
cynlluniau Lleoedd Diogel, a’i ehangu o bosibl i rannau eraill o’r fwrdeistref sirol.

• Helpu pobl i gael y cymorth cywir – gan gynnwys recriwtio a hyfforddiant cyson 
ar sail gwerthoedd, cydnabod hawl pobl i aros i fyny’n hwyr a chael cymorth 
mwy hyblyg gyda’r nos ac ar benwythnosau, a hybu defnydd mwy hyblyg o 
Daliadau Uniongyrchol.

• Datblygu rhagor o gyfleoedd i bobl gael ffrindiau a pherthnasoedd go iawn 
(gan gynnwys perthnasoedd personol). Mae grŵp yng Ngogledd Cymru – sy’n 
cynnwys unigolion o Wrecsam – wedi bod yn edrych ar hyn, ac o ganlyniad 
rydym yn datblygu ap cyfeillgarwch a dod o hyd i gymar.

Fel rhan o’r gwaith hwn, mae Grŵp Cyfeillgarwch Wrecsam wedi sicrhau arian 
i gydlynu mentrau rhwydweithio cymdeithasol da, yn ogystal â phrosiectau 
newydd sy’n helpu pobl i fwynhau bywyd cymdeithasol sy’n rhoi boddhad 
iddynt. Er enghraifft, mae diddordeb mewn datblygu prosiect ‘Ffrindiau Gigs’ 
/‘Gig Buddies’ – fel bod modd i bobl aros allan yn hwyrach a gwneud ffrindiau 
newydd.

• Darganfod ffyrdd newydd o alluogi pobl i gael bywyd ystyrlon – gan gynnwys 
gwaith gwirfoddol a gwaith cyflogedig. Rydym yn awyddus i adeiladu ar y 
llwyddiannau rydym wedi’u gweld drwy Ddiwrnod Cyfleoedd Wrecsam a Tempo 
Time. Rydym eisiau i bobl ag anableddau dysgu chwarae rhan flaenllaw wrth ein 
helpu ni i greu rhagor o swyddi.

Mae gwneud mwy o ddefnydd o dechnoleg i gefnogi annibyniaeth yn fater allweddol i ni 
hefyd.

Esbonio’r jargon – ‘technoleg gynorthwyol’

Mae ‘technoleg gynorthwyol’ yn helpu pobl i oresgyn heriau yn eu bywydau 
beunyddiol. Gall y dechnoleg eu hatgoffa i wneud pethau, eu helpu i ddarllen neu 
ddeall gwybodaeth, eu helpu i gyfathrebu…a llawer o bethau eraill.

Trwy weithio gyda phobl sy’n defnyddio gwasanaethau a phartneriaid rydym wedi nodi 
nifer o flaenoriaethau:

• Datblygu rhwydweithiau cymdeithasol a dulliau cyfathrebu diogel i bobl ag 
anawsterau dysgu.

• Defnyddio offer i roi mwy o annibyniaeth i bobl yn y cartref ac yn y gymuned.

• Defnyddio offer i hybu ‘galluogi risg’ mewn ffordd gadarnhaol (h.y. cymryd risgiau 
wedi’u rheoli’n ofalus a fydd o fudd i’r unigolyn).
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• Diweddaru ein fflat arddangos technoleg gynorthwyol – er mwyn i bobl weld 
drostynt eu hunain sut gallai technoleg eu helpu.

• Defnyddio Cymunedau Digidol Cymru i gynyddu ymwybyddiaeth ddigidol, 
hyfforddiant a diogelwch.

Iechyd meddwl - ‘Rhoi mwy o bwyslais ar egwyddorion ac arferion gofal 
cymdeithasol’

Ers peth amser bellach mae gwaith cymdeithasol wedi’i reoli gan Ymddiriedolaeth GIG 
Betsi Cadwaladr mewn perthynas â CPN. Rydym erbyn hyn wedi siarad efo’n partner 
iechyd ynglŷn â newid trefniadau llywodraethu ein gwasanaethau iechyd meddwl eilaidd. 
Gwnaethpwyd y penderfyniad hwn gan ystyried Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Lles (Cymru) 2014. Mae arnom ni eisiau rhoi mwy o bwyslais ar egwyddorion ac arferion 
gofal cymdeithasol, yn ogystal â chymhwystra gofal cymdeithasol ym maes iechyd meddwl 
fel y nodir ym mholisi gofal cymdeithasol Llywodraeth Cymru.

Mae Cydlynydd Gweithwyr Iechyd Meddwl Proffesiynol Cymeradwy yn 
llwyddiant

Rydym hefyd wedi edrych ar y trefniadau a oedd ar waith yn 2017, pan oeddem yn darparu 
gwasanaeth Gweithwyr Iechyd Meddwl Proffesiynol Cymeradwy (AMPH) drwy dîm 
AMHP arbenigol. Mae’r tîm bellach yn cael ei reoli gan gydlynydd yn hytrach na rota ar 
draws y gwasanaeth, sydd wedi’i ddisodli ganddo. Ers y newid hwnnw rydym wedi derbyn 
adborth cadarnhaol gan ein cydweithwyr iechyd meddwl ac wedi gweld ymdriniaeth well. 
Oherwydd hyn, bydd Gofal Cymdeithasol i Oedolion yn aros yn barhaol dan ofal tîm a 
chydlynydd y Gweithwyr Iechyd Meddwl Proffesiynol Cymeradwy.

Cefnogi iechyd meddwl o fewn mannau diogel (carchar)

Mae’r Gwasanaeth Adferiad wedi cydnabod cynnydd yn yr angen i gefnogi iechyd meddwl 
o fewn mannau diogel (carchar) ac mae’n gweithio ar ffordd newydd o helpu a chefnogi’r 
materion. Bydd yn fodel pob anabledd, yn gysylltiedig â’r Gwasanaeth Adferiad a fydd yn 
bwysig i adferiad carcharorion a charcharorion wedi’u rhyddhau.

Gwasanaeth adferiad i ymateb i hyd yn oed mwy o faterion

Mae ffocws y Gwasanaeth Adferiad (gwasanaeth byw â chymorth ar gyfer iechyd meddwl) 
yn cael ei ehangu i gynnwys hyd yn oed mwy o ymatebion. Yn benodol, byddan nhw’n 
edrych ar ymateb brys i bobl gyda materion iechyd meddwl lefel is, ond sydd â heriau 
personoliaeth ac eraill. Bydd gwaith pellach yn parhau o ran atal argyfwng, adsefydlu 
tymor byr a chamu i lawr o fannau diogel.
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Yr hyn rydym ni eisiau ei wneud yn ystod 2019-20

• Trwy’r Gronfa Gofal Integredig, datblygu Canolfan Les Wrecsam ar gyfer 
dinasyddion Wrecsam.

• Datblygu dulliau gweithio integredig lleol.

• Lansio’n ffurfiol y prosiect ‘arwain y ffordd’ yn ardal y De i wella profiad y 
dinesydd a gwella dullau gweithio integredig.

• Ehangu’r Gronfa Datblygu Cymunedol fel bod modd datblygu ymhellach atebion 
gofal a chymorth arloesol ar gyfer pobl a theuluoedd sy’n byw gyda Dementia.

• Gweithio gyda defnyddwyr gwasanaethau i gyd-gynhyrchu prosiectau sy’n 
trawsnewid rhai o’n gwasanaethau iechyd meddwl ac anabledd dysgu.

• Sicrhau bod perthnasoedd gwaith cadarnhaol yn cael eu datblygu rhwng Gofal 
Cymdeithasol i Oedolion a’r ‘ganolfan les’ arfaethedig yn Wrecsam.

Gofal Cymdeithasol i Blant

Yr hyn y gwnaethom ni ddweud y byddem yn ei wneud

• Penodi swyddog lleol ar gyfer y gwasanaeth Maethu.

• Cynyddu nifer y gofalwyr maeth generig a therapiwtig i leihau ein dibyniaeth ar 
ddarparwyr preifat sy’n darparu lleoliadau maeth a phreswyl.

Esbonio’r Jargon – ‘ gofalwyr maeth therapiwtig’

Gofalwyr maeth therapiwtig yw gofalwyr maeth sy’n gallu cynnig cymorth arbenigol 
ac wedi’i deilwra i blant gydag anghenion cymhleth.

Dyma’r hyn a wnaethom ni

Gofalwyr maeth a recriwtio 

Mae’r cynnydd yn nifer y plant sy’n derbyn gofal yn effeithio ar ein holl dimau gofal 
cymdeithasol, ond mae’n gosod pwysau sylweddol ar ein tîm Maethu. 

Mae’r tîm yn gyfrifol am recriwtio, asesu a chymeradwyo gofalwyr maeth. 
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Mae’n rhaid i’r tîm ymateb yn gyflym i geisiadau am lety, meddwl yn greadigol am sut 
i recriwtio gofalwyr maeth newydd, bodloni gweithdrefnau statudol gyda gofalwyr 
presennol, a rheoli’r galw cynyddol am asesu a dilysu gofalwyr sy’n berthnasau. 

Pan fydd plant yn cael eu lleoli gydag aelodau o’r teulu, mae’n rhaid i’r tîm gynnal ‘Asesiad 
Gofalwr Maeth sy’n Berthynas.’

Mae pob asesiad gofalwr sy’n berthynas hefyd yn gofyn am asesiad dilysrwydd, ac mae’r 
ddau asesiad yn ddarnau o waith dwys sy’n tynnu ar waith craidd y tîm i recriwtio, asesu a 
chynnal gofalwyr maeth generig a therapiwtig. 

Hefyd, ar ôl i ofalwyr sy’n berthynas gael eu cymeradwyo, maent yn ddarostyngedig i’r un 
ymweliadau ac adolygiadau statudol, ac mae hyn yn cael effaith bellach ar adnoddau’r tîm. 

Yn ystod 2019-20 gwnaethom recriwtio Swyddog Lleoli. Ei rôl yw dod o hyd i leoliadau ar 
gyfer plant sydd wedi’u hasesu ac mae angen lleoliad arnynt fel rhan o’u Cynllun Gofal a 
Chymorth. Mae hyn yn cynnwys lleoliadau maeth, seibiannol, preswyl, a llety a gefnogir. 

Mae’r swydd yn helpu’r timau gofal cymdeithasol i ddod o hyd i leoliadau i blant sy’n 
cefnogi eu hanghenion unigol, a dylai leihau rhywfaint o’r pwysau ar y tîm Maethu gan ei 
alluogi i ganolbwyntio ar recriwtio gofalwyr.

Rydym wedi cynyddu nifer y gofalwyr maeth, ond nid ydym yn llwyddo i ateb y galw o hyd. 
Felly, er mwyn cynyddu’r niferoedd, gwnaethom ddechrau ymgyrch recriwtio newydd ym 
mis Ionawr 2020.

Gwnaethom anfon taflenni a phosteri i bob adran, ysgol, canolfan iechyd a mannau 
cyhoeddus eraill – yn ogystal â defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol a sianelau marchnata 
digidol eraill i godi ymwybyddiaeth.

Dylai cynyddu nifer y gofalwyr maeth mewnol ein helpu ni i arbed arian ar leoliadau 
asiantiaid, yn ogystal â gwella canlyniadau i blant drwy eu cadw yn eu hardaloedd, 
ysgolion a rhwydweithiau cymorth lleol.

Mae’r gwasanaeth maethu wedi diweddaru ei bolisïau a gweithdrefnau yn ddiweddar, 
ac maent ar gael i staff ar fewnrwyd y cyngor, ac i ofalwyr maeth yn y llawlyfr maethu 
diweddaraf.

Mae fersiwn digidol o’r llawlyfr ar gael hefyd.

Lleihau nifer y plant sy’n derbyn gofal

Mae nifer y plant sy’n derbyn gofal wedi cynyddu ar draws Cymru dros y blynyddoedd 
diwethaf. Nodwyd y duedd hon gan Lywodraeth Cymru, sy’n gweithio gydag awdurdodau 
lleol i geisio lleihau’r niferoedd yn ddiogel.
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Er mai ein nod yw cyflawni ein dyletswydd diogelu a lles tuag at y plant a’r bobl ifanc hyn, 
mae’n rhaid i ni wneud y canlynol hefyd:

• Ceisio cadw plant gyda’u rhieni, teulu estynedig a’u cymuned ehangach pan 
mae’n ddiogel i wneud hynny.

• Pan nad yw’n ddiogel i wneud hynny, sicrhau bod gorchmynion priodol ar gael 
sy’n darparu trefniant parhaol i blant gyda cyn lleied o ymyrraeth statudol â 
phosibl.

• Dod i benderfyniadau yn seiliedig ar dystiolaeth, asesu a chynllunio effeithiol, a 
cheisio lleihau’r angen a’r risg ar y cyfle cyntaf.

Rhianta corfforaethol

Mae ein Panel Rhianta Corfforaethol yn gofalu am anghenion plant sy’n derbyn gofal, yn 
ogystal â’r rheini sy’n gadael ein gofal, drwy weithredu ar sail ‘awdurdod cyfan’ yn y cyngor, 
gyda chymorth gan ein partneriaid a’r trydydd sector. 

Eleni rydym wedi newid cynrychiolaeth swyddogion ar y panel a diweddaru ei gylch 
gorchwyl, gan helpu i sicrhau ein bod yn cyflawni ein cyfrifoldebau i’r plant hyn – ein bod 
yn gofalu amdanynt, a bod yn llawn uchelgeisiau ar eu cyfer fel rhiant corfforaethol da.

Rydym hefyd wedi diweddaru ein Strategaeth Rhianta Corfforaethol ehangach. Mae 
hon yn nodi ein gweledigaeth a’n cynlluniau ar gyfer cyflawni ein cyfrifoldebau rhianta 
corfforaethol. 

Mae’r strategaeth yn seiliedig ar yr hyn mae plant a phobl ifanc wedi dweud wrthym am eu 
profiadau o dan ein gofal – a gasglwyd yn arolwg blynyddol y Cyngor Gofal i Bobl Ifanc.

Bydd y Cyngor Gofal i Bobl Ifanc yn cael ei gryfhau i gynrychioli plant a phobl ifanc yn well, 
a bydd yn parhau i ddweud wrthym pa bethau sydd angen eu newid, gan gynnig syniadau 
a chyngor ar sut i gyflwyno’r newidiadau hyn. 

Rydym yn gwerthfawrogi profiadau plant a phobl ifanc mewn gofal ac rydym yn 
ymroddedig i’w cynnwys i gyd yn y penderfyniadau sy’n effeithio ar eu bywydau – drwy 
ofyn iddynt beth sydd ei angen arnynt, gwrando ar eu hatebion a gweithredu.

Gall plant mewn gofal a phlant sy’n derbyn gofal wynebu heriau wrth iddynt dyfu i fyny a 
symud ymlaen i fod yn oedolion annibynnol. Er mwyn i’r daith hon fod mor llyfn â phosibl, 
a sicrhau eu bod yn mynd ymlaen i wireddu eu potensial, mae’n hanfodol bod cynghorwyr, 
swyddogion a gwasanaethau ar draws y cyngor yn gweithio gyda’i gilydd er eu budd. 

Felly mae’r strategaeth yn cynnig fframwaith er mwyn ein helpu ni i gyflawni ein rolau fel 
rhieni corfforaethol.
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Helpu plant ag anghenion cymhleth 

Weithiau, bydd gennym blant ag anghenion cymhleth a allai elwa ar ofal maeth therapiwtig 
– yn hytrach nag aros mewn lleoliadau preswyl. 

Felly rydym wedi datblygu dull gweithredu ar gyfer hyn – o’r enw ‘Prosiect Dychwelyd ac 
Atal Wrecsam.’

Gan ddefnyddio arian y Gronfa Gofal Integredig, rydym wedi gallu ehangu’r prosiect yn 
fodel is-ranbarthol gyda Sir y Fflint – er mwyn rhoi rhagor o gymorth i blant sy’n derbyn 
gofal sydd arnynt angen lleoliadau gofal maeth therapiwtig cymhleth.

Rhywun i droi ato 

Mae gennym nyrs bwrdd iechyd yn ein tîm gwasanaethau cymdeithasol. Mae’n gweithio 
gydag ymwelwyr iechyd, nyrsys ysgol, a phaediatregwyr er mwyn helpu i ofalu am y plant 
rydym yn eu cynorthwyo. 

Rydym hefyd yn rhoi cymorth i bobl ifanc 11-18 oed sydd wedi bod i’r ysbyty oherwydd 
hunan-niweidio a mathau eraill o ymddygiad peryglus. 

Mae hyn yn rhan o brosiect rydym wedi bod yn ei redeg gyda’r bwrdd iechyd ers 2006.

Helpu teuluoedd

Dechrau’n Deg yw enw rhaglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru sy’n gweithredu mewn 
rhai rhannau o Wrecsam. Mae’n helpu plant o’u genedigaeth tan eu pen-blwydd yn 4 oed, 
yn ogystal â’u rhieni / gofalwyr. 

Y nod yw helpu plant i gael y dechrau gorau posibl mewn bywyd. 

Mae’r gwasanaeth yn cyflogi gweithiwr cymdeithasol, ymarferydd iechyd meddwl a 
therapydd lleferydd ac iaith. Maent yn gweithio ochr yn ochr gyda gweithwyr proffesiynol 
iechyd a gofal cymdeithasol, gan ymweld â chartrefi teuluoedd y gall fod angen cymorth 
arnynt er mwyn nodi eu hanghenion yn fuan …cyn i bethau fynd yn waeth. 

Mae’r gwasanaeth yn darparu cymorth ymweliadau iechyd dwys, cymorth ar gyfer 
datblygiad y blynyddoedd cynnar, cymorth rhianta a gofal plant ar gyfer plant 2-3 oed. 

Mae holl wasanaethau Dechrau’n Deg am ddim ac mae gwybodaeth ar gael drwy’r 
bydwragedd, ymwelwyr iechyd ac yn swyddfa Dechrau’n Deg yn Hafod y Wern.
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Astudiaeth achos

Roedd gweithwyr proffesiynol Dechrau’n Deg yn poeni am deulu oherwydd 
amgylchiadau’r cartref a’r effaith ar ddatblygiad y plant. 

“Roedd gan yr ail blentyn anabledd dysgu ac roedd y fam yn poeni y byddai’r ddau 
blentyn ieuengaf yn datblygu’r anabledd hwn hefyd. Roedd presenoldeb y trydydd 
plentyn yn adran feithrin yr ysgol yn wael a doedd y pedwerydd plentyn ddim yn 
gallu cerdded eto. 

“Cafodd y fam ei cham-drin yn rhywiol pan oedd yn blentyn ac roedd hi hefyd wedi’i 
hynysu’n gymdeithasol ac yn cael problemau iechyd meddwl. Roedd hi hefyd yn 
osgoi agor llythyrau, a gallai hyn olygu bod y teulu yn mynd i ddyled. 

“Roedd y tad yn cael trafferth rheoli salwch meddwl y fam a’r effaith ar y teulu, ac 
roedd ei hysbryd isel a’i phryder yn effeithio ar ei chymhelliad i reoli’r amgylchiadau 
anaddas yn y cartref. 

“Roedd y tad hefyd yn isel ei hwyliau ond roedd yn llwyddo i fynd i’r gwaith. Daeth i’r 
swyddfa i ofyn am gymorth. 

“Derbyniodd y teulu becyn gofal gan Dechrau’n Deg a oedd yn cynnwys cymorth 
dwys gan ymwelydd iechyd (yn ogystal â chael eu gweld yn y clinig), grŵp iaith 
a chwarae Clebran / Chatterbox, gweithiwr cymorth teulu, therapydd lleferydd ac 
iaith, ac ymarferydd iechyd meddwl cynradd. 

“Roedd gan y teulu hanes gwael o ymgysylltu â’r gwasanaethau yn y gorffennol. 
Roedd yn anodd cael mynediad at y cartref teuluol hefyd. Roedd y gwasanaeth wedi 
bod yn gysylltiedig â’r teulu ers tro ac roedd problemau oherwydd nad oedd y fam 
yn fodlon cydymffurfio. 

“Aeth ymarferydd iechyd meddwl Dechrau’n Deg i ymweld â’r teulu yn y lle cyntaf i 
drafod yr atgyfeiriad. Roedd y fam yn bryderus iawn bod gweithiwr cymdeithasol yn 
ymweld â’i chartref a chanlyniadau hynny. 

“Yn ystod yr ymweliad, esboniais wrth y fam mai fy rôl oedd ei grymuso hi i 
wella’r amodau yn ei chartref. Roedd yn ymddangos ei bod hi’n fodlon gyda hyn a 
chytunodd y gallwn ymweld eto. 

“Yn ystod fy ymweliad cyntaf gwnaethom gwblhau’r ‘offeryn cymorth amodau’r 
cartref ’ gyda’n gilydd. Y nod oedd ei gwneud hi’n ymwybodol o’r pryderon a’i 
galluogi hi i wneud y newidiadau.
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“Daeth yr asesiad i’r casgliad petai amodau’r cartref yn parhau i fod yn destun 
pryder, y byddai hyn yn cael effaith bellach ar les y plant. Cymerais agwedd agored 
a gonest ac esboniais fy mhryderon. 

“Roedd yn ymddangos bod y fam yn agored gyda finnau hefyd ac roedd yn barod 
i drafod ei phryderon. Dywedodd fod ganddi gywilydd o’i chartref ac nad oedd hi 
eisiau i unrhyw weithwyr proffesiynol ymweld â hi nes iddi wneud newidiadau. 

“Ar ôl yr ail wythnos o ymyrraeth, roedd y rhieni wedi glanhau’r gegin a’r ystafell 
ymolchi. Roeddynt hefyd wedi glanhau’r ystafell fyw, ac un o ystafelloedd gwely’r 
plant. Roedd yr ystafell fyw yn dwt ac roedd lle i’r plant chwarae. 

“Mae’r plentyn ieuengaf bellach yn cerdded yn annibynnol. Mae’r rhieni bellach yn 
llwyddo i gynnal yr amodau cartref. Er mwyn hybu arfer yn seiliedig ar dystiolaeth, 
ailddefnyddiwyd y pecyn cymorth amodau’r cartref a nodwyd bod newidiadau 
cadarnhaol wedi digwydd.

“Mae’r plant bellach yn defnyddio’r ddarpariaeth chwarae a’r feithrinfa. Mae’r 
plentyn ieuengaf yn mynd at y gofalwr plant yn rheolaidd. Mae’r fam wedi defnyddio 
Dechrau’n Deg a gwasanaethau allanol i fodloni ei hanghenion ei hun. 

“Petai’r teulu hwn heb ymgysylltu â gweithiwr cymdeithasol Dechrau’n Deg er mwyn 
gwneud gwelliannau, mae’n bosibl y byddai’r achos hwn wedi cael ei gyfeirio at 
Gofal Cymdeithasol i Blant oherwydd y tebygolrwydd o niwed sylweddol

Yr hyn rydym eisiau ei wneud yn 2020-21

• Yn unol â’r strategaeth recriwtio ddiwygiedig, parhau i gynyddu nifer y gofalwyr 
maeth mewnol.

• Cyflawni amcanion ein Strategaeth Rhianta Corfforaethol ehangach.



30

Safon 3: Diogelu pobl rhag camdriniaeth, esgeulustod a niwed

Mae hyn yn golygu helpu i amddiffyn pobl a allai fod mewn perygl o gael eu cam-drin, eu 
hesgeuluo neu fathau eraill o niwed neu gamfanteisio.

Gofal Cymdeithasol i Oedolion

Yr hyn y gwnaethom ni ddweud y byddem yn ei wneud

• Sicrhau bod y Gwasanaeth Eiriolaeth yn cyflawni ei amcanion, ac adolygu 
canlyniadau pobl.

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

• Cydymffurfio 100% gyda gweithdrefnau Re-X.

Dyma’r hyn a wnaethom ni

Gwasanaeth eiriolaeth

Cafodd contract newydd ar gyfer darpariaeth eiriolaeth ei roi ar waith ym mis Ionawr 2019 
yn dilyn tendr cystadleuol. 

Mae’r gwasanaeth newydd yn rhoi mwy o bwyslais ar yr hunan, y gymuned ac eiriolaeth 
gan gymheiriaid – gyda gwaith achos yn canolbwyntio ar y rheini y mae arnynt angen 
eiriolaeth broffesiynol annibynnol.

Mae’n ymroddedig hefyd i gefnogi pobl hŷn sy’n derbyn gofal preswyl.

Esbonio’n jargon – ‘eiriolaeth’

Ystyr ‘eiriolaeth’ yw pan fydd unigolyn yn cael cymorth unigolyn arall (h.y. eiriolwr) i 
helpu i warchod ei fuddiannau. Fel arfer bydd yr eiriolydd yn weithiwr proffesiynol, 
perthynas, ffrind neu ddefnyddiwr gwasanaeth arall, a bydd yn aml yn mynd gyda’r 
unigolyn i gyfarfodydd gyda darparwyr iechyd a gofal cymdeithasol

Mae Cymdeithas Cyngor ac Eiriolaeth Gogledd Cymru yn hwyluso grŵp Hunan-eiriolaeth 
Wrecsam, gwasanaeth pwysig sy’n datbygu’n barhaus.

Mae’n rhoi cyfle i bobl drafod, herio a dadlau ynghylch newidiadau lleol, rhanbarthol a 
chenedlaethol sy’n effeithio arnynt.
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Mae ‘eiriolaeth gan gymheiriaid’ yn dal i fod yn wasanaeth anffurfiol yn Wrecsam. Ond gyda 
chymorth Cymdeithas Cyngor ac Eiriolaeth Gogledd Cymru rydym eisiau datblygu’r elfen 
hon.

Rydym hefyd eisiau datblygu ein gwasanaethau eiriolaeth ein hunain i sicrhau y gallwn rhoi 
cymorth i bobl ag anghenion cymhleth iawn.

Sicrhau Lleisiau i Bobl Hŷn

Datblygwyd cynllun gweithredu manwl o ganlyniad i Adroddiad Comisiynydd Pobl Hŷn 
Cymru, ‘Sicrhau Lleisiau i Bobl Hŷn: Mynediad Pobl Hŷn at Eiriolaeth Annibynnol yng 
Nghymru (2018).’

Rydym wedi ymgysylltu ag amryw o bobl a sefydliadau, a’n nod yw sicrhau bod 
penderfyniadau yn ymwneud â gofal a chymorth yn cael eu gwneud gan yr unigolion eu 
hunain …ac nid gan bobl eraill. 

Rydym eisiau i bawb sy’n dod i gysylltiad a’r gwasanaethau iechyd neu gymdeithasol i 
ddeall eu hawliau i gael eiriolaeth – a’r mathau gwahanol o eiriolaeth sydd ar gael.

Bydd y galw am wasanaethau eiriolaeth ffurfiol neu arbenigol yn cael ei reoli drwy greu 
rhagor o gyfleoedd ar gyfer eiriolaeth gan yr unigolyn, cymheiriaid a dinasyddion – gydag 
eiriolaeth broffesiynol annibynnol ar gael ar gyfer achosion mwy cymhleth.

Fel rhan o’r cynllun, bydd safonau arfer gorau ar waith ar draws yr holl ddarparwyr, gan 
gynnwys y rhai sy’n cynnig eiriolaeth mwy anffurfiol. 

Bydd darparwyr yn gweithio gyda phobl leol i ddatblygu’r safonau hyn a rhannu arfer gorau 
ar draws y rhanbarth.

R-ex

Rydym wedi bod yn gweithio i sicrhau ein bod yn cydymffurfio â gweithdrefnau Re-X.

Fodd bynnag, bydd y gweithdrefnau bellach yn cael eu disodli gan Godau Ymarfer y 
Trefniadau Diogelu Rhyddid, felly rhoddwyd y gorau i gyflwyno’r rhain bellach. 

Bydd ein pwyslais bellach ar gydymffurfio â’r codau ymarfer diogelu newydd.
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Dyma’r hyn rydym eisiau ei wneud yn 2020-21

• Datblygu sgiliau er mwyn cyd-gynhyrchu gyda phobl ag anghenion cyfathrebu 
cymhleth.

• Datblygu cylch archwilio gan sicrhau bod y themâu allweddol canlynol 
wedi’u gwreiddio yn ein harferion: asesiad yn seiliedig ar asedau, gofal sy’n 
canolbwyntio ar ganlyniadau a chynllunio cymorth, capasiti meddyliol ac 
eiriolaeth.

• Sicrhau bod y gwaith pontio yn ddiogel ac effeithiol wrth symud o’r Trefniadau 
Diogelu wrth Amddifadu o Ryddid i’r Trefniadau Diogelu Rhyddid.

Gofal Cymdeithasol i Blant

Dyma’r hyn y gwnaethom ni ddweud y byddem yn ei wneud

• Lleihau a symleiddio nifer y dogfennau sy’n cael eu llenwi fel rhan o’r broses 
Amddiffyn Plant. 

• Parhau i weithio gyda chydweithwyr yn Adnoddau Dynol i wella sefydlogrwydd 
ein swyddi Swyddogion Adolygu Diogelu Annibynnol (ISRO). 

• Adolygu a datblygu ein Cynllun Amddiffyn Plant. 

• Sicrhau bod Gofal Cymdeithasol i Blant yn parhau i gydymffurfio â’r Rheoliadau 
Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR), yn unol ag amserlenni corfforaethol. 

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

Dyma’r hyn a wnaethom ni

Diogelu pobl

Roedd 2019-20 yn flwyddyn brysur arall i’r tîm Diogel Pobl.

Roedd galw cynyddol am wasanaethau’r tîm ac roedd yn rhaid ymateb i achosion 
cymhleth.

Yn dilyn cyfnod o ansefydlogrwydd a heriau staffio yn y swyddi ISRO, mae’r tîm bellach yn 
gyflawn. Mae hyn wedi gwella prydlondeb ein hadolygiadau Plant sy’n Derbyn Gofal ac 
Amddiffyn Plant.
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Rydym yn parhau i weithio gyda’n cydweithwyr yn Adnoddau Dynol i gefnogi 
sefydlogrwydd tymor hir y swyddi hyn. 

O ran ein hamcanion eraill eleni, rydym wedi gwneud cynnydd da. 

Mae dogfennau yn ymwneud ag ymchwiliadau Adran 47 a’r gynhadledd amddiffyn plant 
gyntaf wedi cael eu symleiddio – gan arwain at lai o ddyblygu a gwaith papur. 

Darparwyd rhagor o hyfforddiant i holl staff a rheolwyr gwaith cymdeithasol yn ystod 2019-
20 i gefnogi’r gwaith o ddatblygu ein model asesu risg. 

Mae hyn yn cynnwys sesiynau unigol i reolwyr a staff gydag ymgynghorydd annibynnol 
arbenigol ac mae hyfforddiant a mentora ychwanegol ar gael lle bo angen.

Amddiffyn plant

Mae gennym waith i’w gwblhau o ran ein Cynllun Amddiffyn Plant. Fodd bynnag, rydym yn 
gweithio tuag at model amddiffyn plant effeithiol ac yn tynnu ar waith sy’n cael ei dreialu 
gan gyngor arall, gyda’r nod o osod safon genedlaethol ar gyfer arfer gorau. 

Yn unol â’r cynigion a nodwyd yn y canllawiau drafft cenedlaethol ar gyfer Camfanteisio’n 
Rhywiol ar Blant, ehangwyd cylch gorchwyl y Panel yn Wrecsam i gynnwys pob math o 
gamfanteisio. 

Enw’r Panel hwn bellach yw Panel Gweithredol Ar goll-Camfanteisio-Masnachu (MET) ac 
mae’n ymdrin â phlant a phobl ifanc sy’n agored i niwed oherwydd cyfnodau o fynd ar goll 
o’r cartref, camfanteisio (gan gynnwys camfanteisio troseddol) a masnachu. 

Rydym hefyd yn cynnal cyfarfodydd strategol MET gyda chydweithwyr yn Sir y Fflint – i 
chwilio am unrhyw batrymau, themâu neu dueddiadau ar draws Gogledd-ddwyrain Cymru. 
Mae hyn bellach wedi’i wreiddio yn ein gwaith. 

Mae’r adran wedi gwneud cynnydd da, gan sicrhau ei bod yn cydymffurfio â Rheoliadau 
Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) a gyflwynwyd yn 2018.

Rydym wedi diweddaru ein rhybuddion preifatrwydd ar wefan y cyngor, ac mae gennym 
gofrestr gywir o’n holl ‘asedau’ gwybodaeth a ‘llifau’ i mewn ac allan o’r adran. 

Rydym wedi hyfforddi ein holl Weinyddwyr Asedau Gwybodaeth (IAAs) – rheolwyr tîm yn 
bennaf – i ddefnyddio’r system electronig er mwyn sicrhau bod unrhyw newidiadau yn cael 
eu cofnodi yn brydlon ac yn gywir.
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Gwybodaeth a hyfforddiant

Rydym yn parhau i roi hyfforddiant i’n cynghorwyr ar ein Polisi Diogelu Corfforaethol. 

Mae’r Cynllun Gweithredu Diogelu Corfforaethol wedi cael ei ddiweddaru i adlewyrchu 
materion sy’n dod i’r amlwg fel ‘Llinellau Cyffuriau’ (gangiau), Anffurfio Organau 
Cenhedlu Benywod (FGM), Caethwasiaeth Fodern a ‘PREVENT’ (Gwrthderfysgaeth)…a’n 
cyfrifoldebau wrth helpu i oresgyn y problemau hyn.

Ymgysylltu â phlant a theuluoedd 

Rydym yn ceisio cael mwy o blant a theuluoedd i gymryd rhan yn y broses amddiffyn plant. 
Mae hyn yn rhan o’n strategaeth ymgysylltu adrannol.

Rydym wedi gwella’r ffordd rydym yn ymgysylltu â phobl ifanc ar ôl iddynt gael eu hasesu 
a’u cyfeirio at ein prosesau Amddiffyn Plant a Phlant sy’n Derbyn Gofal. 

Cyn pob cyfarfod adolygu, byddwn yn anfon ffurflen sy’n addas i blant atynt er mwyn 
iddynt gallu dweud wrthym am eu dymuniadau a’u teimladau. 

Mae gennym ffurflenni adborth er mwyn cael gwell teimlad am y ffordd mae plant yn 
ystyried y cyfarfodydd hyn, a sut i siapio’r ffordd rydym yn gwneud pethau yn y dyfodol. 

Mae’r Swyddogion Adolygu Diogelu Annibynnol yn gweithio gyda gofalwyr maeth, a 
fydd yn darparu llun o blant a phobl ifanc o dan eu gofal yn gwneud rhywbeth ym mhob 
adolygiad – er mwyn hybu gwaith ‘taith bywyd’. 

Darparu cyngor

Rydym yn darparu gwybodaeth ac arbenigedd – yn fewnol a gydag asiantaethau partner – 
mewn llawer o ffyrdd. 

Mae’r tîm Diogelu Pobl yn darparu cyngor i staff sy’n gweithio gyda phobl ifanc agored i 
niwed. 

Mae’r arbenigedd yn y tîm yn helpu i sicrhau cysondeb ym maes diogelu ar draws y 
gwasanaethau cymdeithasol yn Wrecsam. 

Diwylliant sy’n dysgu 

Gallwch chi fyth dysgu gormod, ac rydym yn ymroddedig i ddatblygu diwylliant sy’n dysgu 
yma yn Wrecsam. 

Er enghraifft, mae argymhellion o’r Adolygiadau Ymarfer Plant (sy’n ystyried achosion 
difrifol o gamdriniaeth neu esgeulustod yng Nghymru) yn cael eu rhannu gyda’n timau 
gwasanaethau cymdeithasol.
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Rydym yn eu defnyddio i ddatblygu ein gweithdrefnau a siapio’r hyn rydym yn ei wneud. 

Rydym hefyd yn cyfrannu arbenigedd ac adnoddau i Fwrdd Diogelu Plant Gogledd Cymru 
– sy’n helpu i gydlynu gwaith amlasiantaethol yn y rhanbarth.

Dyma’r hyn rydym eisiau ei wneud yn 2020-21

• Gwella presenoldeb pobl ifanc mewn cynadleddau amddiffyn plant.

• Datblygu a gweithredu ein Cynllun Amddiffyn Plant.

• Sicrhau bod ein model risg wedi’i wreiddio yn ein holl waith.

• Rhoi mwy o rôl i’r ‘atgyfeiriwr’ ac asiantaethau eraill sy’n gysylltiedig â 
chyfarfodydd a thrafodaethau strategaeth.
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Safon 4: Helpu pobl i ddysgu, datblygu a chymryd rhan mewn cymdeithas

Mae a wnelo’r safon hon ag annog pobl i gymryd rhan mewn cymdeithas – eu helpu i 
ddysgu, rhyngweithio gyda phobl eraill a bod yn rhan o’u cymunedau.

Gofal Cymdeithasol i Oedolion

Dyma’r hyn y gwnaethom ni ddweud y byddem yn ei wneud

• Rhoi’r gwasanaeth cymorth dydd newydd Rhannu Bywydau ar waith ar draws 
yr holl grwpiau defnyddwyr, a datgomisiynu cymorth gwaith prosiect gan 
asiantaethau gofal cartref.

• Parhau i ddatblygu’r fenter Asiantiaid Cymunedol yn unol â’n strategaeth a 
luniwyd ar y cyd.

• Parhau i ddatblygu Wrecsam fel Cyngor sy’n Gyfeillgar i Ddementia, drwy 
sicrhau bod sesiynau Cyfeillgar i Ddementia yn rhan orfodol o hyfforddiant 
ymsefydlu ar draws yr holl adrannau.

• Parhau i ddatblygu a hybu’r cynllun Lleoedd Diogel ar draws Wrecsam. Bydd 
hyfforddiant yn cael ei roi i ganolfannau, a bydd y tîm yn gweithio ochr yn ochr 
gyda’r heddlu a chadetiaid yr heddlu, yn ogystal â chodi ymwybyddiaeth ymhlith 
Gwarchod y Gymdogaeth.

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

• Gweithio gyda phobl ag awtistiaeth a’u teuluoedd i ddatblygu ymhellach ein dull 
o wneud Wrecsam yn gyngor a thref sy’n gyfeillgar i Ddementia.

• Gweithio gyda phartneriaid i hybu cynhwysiant digidol a datblygu gwybodaeth, 
cyngor a chymorth digidol i bobl y mae arnynt angen ein gwasanaethau.

Dyma’r hyn a wnaethom ni

Rhannu Bywydau

Rydym wedi gweithio ar draws ein timau pobl hŷn ac anabledd i leihau’n sylweddol nifer y 
pecynnau gwaith prosiect a ddarperir gan asiantaethau gofal cartref.

Nid ydym bellach yn comisiynu cymorth gwaith prosiect gan ein darparwyr gofal (gan 
helpu i leihau’r pwysau ar y farchnad ofal), ac mae atebion mwy priodol yn cael eu darparu 
gan ein darparwyr gwaith prosiect penodedig, Taliadau Uniongyrchol neu Rhannu 
Bywydau.
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Esbonio’r jargon – ‘Rhannu Bywydau’

‘Rhannu Bywydau’ yw enw cynllun sy’n paru pobl â dementia a phroblemau iechyd 
eraill gyda gofalwyr sydd â diddordebau tebyg – er mwyn iddynt barhau i fwynhau 
bywyd llawn a gwerth chweil. Gall hyn gynnwys unrhyw beth …o arddio i bysgota i 
fynd i wylio gemau pêl-droed.

Rydym wedi bod yn gweithio’n agos gyda’r darparwr trydydd sector Rhannu Bywydau a 
gomisiynwyd yn ddiweddar. 

Y nod yw ehangu ar nifer y gofalwyr Rhannu Bywydau ar draws Wrecsam. Er mwyn 
helpu i gyflawni hyn, mae Cymorth yn seiliedig ar yr Unigolyn wedi bod yn gweithio gyda 
phartneriaid i ddenu pobl newydd gyda sgiliau a diddordebau gwahanol i’r proffesiwn.

Bydd hyn yn ei gwneud yn haws i baru pobl a gofalwyr addas.

Rydym hefyd wedi gallu datblygu ein gwasaanaeth Rhannu Dyddiau i roi mwy o ddewis i 
bobl o ran sut maent yn cyflawni eu canlyniadau (h.y. yr hyn maent yn ei ddymuno).

Golyga hyn y gall pobl â diddordebau tebyg ddod ynghyd i rannu gofalwr am y dydd, neu 
ran o’r dydd – gan annog cymorth gan gymheiriaid, lleihau unigrwydd cymdeithasol a 
darparu dewisiadau cost effeithiol i bobl.

Asiantiaid Cymunedol

Mae Asiantiaid Cymunedol yn chwarae rhan allweddol wrth ein helpu ni i gefnogi datblygu 
‘cymunedau cryf a chydnerth.’

Maent yn helpu pobl hŷn i ddod o hyd i atebion lleol i ateb eu hanghenion – yn hytrach 
na’u bod yn gorfod dod drwy’r gwasanaethau cymdeithasol.

Maent hefyd yn helpu i ddatblygu gweithgareddau a grwpiau anffurfiol a nodwyd drwy 
ymgysylltu â’r gymuned …unrhyw beth o glwb cinio lleol i grŵp crefft.

Fodd bynnag, maent yn gwneud llawer o’u gwaith gydag unigolion sy’n agored i niwed ac 
yn ynysig ac y mae angen cymorth arnynt i ailgysylltu â’u cymunedau …neu sy’n ymlwybro 
drwy’r system iechyd a gofal cymdeithasol a all fod yn gymhleth weithiau.

Eleni rydym wedi canolbwyntio ar sicrhau bod ein gwasanaeth yn cyrraedd pob rhan o’r 
fwrdeistref sirol, ac ehangu’r gwasanaeth i ateb angen lleol. 

Rydym hefyd wedi gallu helpu Asiantiaid Cymunedol i ddatblygu gweithgareddau a 
gwasanaethau lleol drwy’r Grant Cynhwysiant Cymunedol.

Gan weithio yn ysbryd Rhaglen Trawsnewid y Gwasanaethau Cymunedol, mae’r 
Grŵp Llywio Asiantiaid Cymunedol a Rhagnodi Cymdeithasol ar y Cyd yn gweithio ar 
integreiddio mynediad at Asiantiaid Cymunedol – gan feithrin cysylltiadau gyda’n Un 
Pwynt Mynediad Gwasanaethau i Oedolion, Tai, BIPBC a’r trydydd sector.
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Astudiaeth achos

Yma mae Asiant Cymunedol yn disgrifio sut gwnaethant helpu dyn a oedd yn byw 
mewn ardal wledig anghysbell … 

“Mae gan ‘A’ nifer o broblemau iechyd ar ôl cael triniaeth am ganser. Mae’n gwella 
erbyn hyn ond mae’n cael trafferth gyda’u symudedd. Mae’n byw ar ei ben ei hun 
mewn rhan wledig iawn o’r ardal ac mae wedi bod yn ynysig iawn.

“Mae ‘A’ yn cael trafferth gyda lefelau uchel o orbryder, ac mae’n cael trafferth 
defnyddio gwasanaethau lleol a digwyddiadau allanol. Mae’n gaeth i’r tŷ i bob 
pwrpas ac mae ei feddyginiaeth a’i siopa yn cael eu danfon i’w gartref.

“Nid yw ‘A’ yn teimlo’n gyfforddus wrth ysgrifennu llythyrau na llenwi gwaith papur 
ffurfiol, ond gall wneud hynny gyda chymorth. Gall ddefnyddio’r ffôn ond bydd yn 
rhoi’r gorau i’r alwad os bydd yn cael neges peiriant ateb, neu os bydd yn rhaid 
iddo aros i rywun ateb yr alwad gan ei fod yn colli ei amynedd ac yn mynd yn 
rhwystredig yn gyflym iawn. 

“Mae hyn wedi cyfyngu’n ddifrifol ar ei allu i gael cymorth yn y gorffennol, ond mae 
ei hyder yn gwella’n raddol.

“Mae’n rhy fregus i gynnal ei gartref yn ddigonol. Dyma’r rheswm dros ei alwad 
cyntaf am gymorth pan dorrodd ei system wresogi. Pan ymwelwyd ag ef, sylwyd 
ar broblemau ychwanegol, yn cynnwys unigrwydd cymdeithasol, llawer iawn o 
eitemau yn y tŷ a oedd yn achosi perygl tân gwirioneddol a gardd oedd wedi 
gordyfu.

“Cafodd yr Asiant Cymunedol gymorth gan gydweithwyr yn Elusennau’r Waun a 
drefnodd i beiriannydd gwresogi cymwysedig a thrydanwr i ddod i’r eiddo, gwirio a 
thrwsio’r system a darparu cyngor ar ynni a diogelwch.

“Oherwydd nifer y gwresogyddion trydan a lidiau trydan estyniad llusg yn yr eiddo, 
trefnwyd gwiriad ‘Diogel a Saff’ gan y gwasanaeth tân a gosodwyd synwyryddion 
mwg newydd.

Gofynnwyd i “Gofal a Thrwsio” edrych ar y gwaith trwsio sydd angen ei gwblhau yn 
yr eiddo, gan gynnwys drws ffrynt newydd. 

“Yn dilyn sgwrs gyda’r Groes Goch, cysylltodd yr Asiant Cymunedol â Choleg 
Derwen (coleg lleol i fyfyrwyr ag anableddau dysgu). Gwnaethant gytuno i ddelio 
â’r gwaith garddio fel rhan o’u rhaglen profiad gwaith am daliad bychan. Trefnwyd 
apwyntiad cyn pen yr wythnos, gyda’r addewid o ymweliadau eraill yn ôl yr angen.

“Mae ‘A’ yn llawer mwy cadarnhaol erbyn hyn. Mae wedi prynu car awtomatig y gall 
ei yrru i fynd i apwyntiadau lleol ac i ymweld â ffrindiau.”
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Cyfeillgar i Ddementia

Ar ôl gweithio’n barhaus ar draws timau ac adrannau – ac mewn partneriaeth gyda 
Chymdeithas Alzheimer’s – rydym bellach wedi cael ein cydnabod yn Gyngor Cyfeillgar i 
Ddementia.

Rydym wedi cynyddu nifer ein Pencampwyr Dementia ym mhob adran – gan helpu i godi 
ymwybyddiaeth am anghenion y bobl sy’n byw gyda dementia a’u gofalwyr. 

Erbyn hyn mae 22 o Bencampwyr Dementia ar draws y cyngor. Mae’r Pencampwyr yn 
gyfrifol am gyflenwi hyfforddiant Cyfeillgar i Ddementia yn eu hadrannau. 

Rydym hefyd wedi bod yn gweithio’n agos gyda Grŵp Llywio Cyfeillgar i Ddementia 
Wrecsam, er mwyn sicrhau bod Wrecsam yn dod yn Dref Gyfeillgar i Ddementia. 

Gyda chymorth gan y cyngor cymuned, rydym yn edrych ymlaen at gyhoeddi’n fuan iawn 
mai Holt fydd ein ward cymunedol cyntaf i ennill statws Cyfeillgar i Ddementia. Mae 115 
o bobl yn Holt – gan gynnwys siopwyr a thafarnwyr – wedi derbyn hyfforddiant Cyfeillion 
Dementia.

Erbyn hyn, mae ein holl gartrefi gofal preswyl yn cynnwys ‘blychau synhwyraidd’, sy’n 
cynnwys cyfres o eitemau ar gyfer gweithgareddau hel atgofion (gyda’r nod o helpu pobl i 
gofio a hel atgofion am bethau penodol). 

Ar y cyd â Rempods (golygfeydd symudol i brocio’r cof fel siop felysion, cerbyd trên a 
sied) a gwaith hyrwyddo ein Cydlynwyr Gweithgareddau, mae ein gwasanaethau wedi’u 
comisiynu bellach yn gallu darparu mwy o weithgareddau hel atgofion – gan gefnogi lles 
pobl sy’n byw gyda dementia.

Eleni hefyd lansiwyd ‘Doliau Cwtch’ (Hug Dolls) yn Wrecsam. Mae’r Doliau Cwtch (sy’n 
cael eu cynhyrchu gan Laugh) yn ddyfeisiau synhwyraidd a gynlluniwyd er mwyn dod â 
boddhad i bobl sy’n byw gyda dementia. 

Maent wedi’u cynllunio er mwyn rhoi ‘cwtch’ iddynt – fel babi bach – ac mae ganddynt 
galon sy’n curo a chorff meddal. Gallant chwarae cerddoriaeth hefyd.

Yr hen a’r ifanc gyda’i gilydd

Gall dod â cenedlaethau gwahanol ynghyd – yr hen a’r ifanc – fod yn ffordd wych o gefnogi 
pobl hŷn.

Felly mae cyflwyno ‘blychau pontio’r cenedlaethau’ y gellir eu llogi, gyda gemau a 
gweithgareddau wedi bod yn gadarnhaol iawn. 

Mae meithrinfeydd, grwpiau chwarae ac ysgolion hefyd wedi cael eu hannog i ddarparu 
gweithgareddau sy’n pontio’r cenedlaethau mewn cartrefi gofal, gyda chymorth gan y 
Grant Cynhwysiant Cymunedol.
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Mae’r math hwn o ryngweithio rhwng plant iau a phobl hŷn yn ein helpu ni i ddatblygu 
Wrecsam fel cyngor a lleoliad Cyfeillgar i Ddementia – gan atal unigrwydd ac theimladau 
ynysig, a gwella iechyd a lles plant ac oedolion.

Gyda chymorth gan Gydlynwyr Gweithgareddau Wrecsam, Boogie Beat – sy’n darparu 
hwyl yn seiliedig ar gerddoriaeth i blant bach – lansiwyd cynllunio i bontio’r cenedlaethau, 
‘Boogie Beat Intergenerational,’ yn Wrecsam.

Mae cydlynydd Boogie Beat wedi derbyn hyfforddiant fel Cyfaill i Ddementia, ac mae 
wedi cyflwyno sesiynau dawns, symud a chân mewn cartrefi gofal ar draws Wrecsam sy’n 
addas i’r hen a’r ifanc. Ac maent yn tyfu i fod ymhlith y sesiynau mwyaf poblogaidd Boogie 
Beat yn Wrecsam – yn darparu profiadau anhygoel i bawb sy’n gysylltiedig.

“Mae’r manteision yn bellgyrhaeddol, mae pawb yn siarad amdanynt ac mae gen i 
grŵp rheolaidd o rieni sydd eisiau dod i’r sesiynau cartref gofal yn benodol.” - Sarah 
– Cydlynydd Boogie Beat Wrecsam a Chaer

Lleoedd diogel

Mae cynllun Lleoedd Diogel Wrecsam yn parhau i ehangu’n gyflym. 

Mae’r cynllun yn rhoi sicrwydd i bobl sy’n poeni am eu diogelwch eu hunain neu 
ddiogelwch pobl eraill bod ganddynt ‘le diogel’ i fynd iddo ar adegau o angen. 

Mae pob lle diogel yn cael ei ychwanegu at ap. Gallwch dapio ar yr ap a bydd yn eich 
arwain at y lle diogel agosaf.

Hyd yma, mae 57 o leoliadau wedi ymrwymo i fod yn ‘lle diogel’ – o gaffis i swyddfeydd 
tacsi. 

Gall unigolion gofrestru am gerdyn yn cynnwys manylion y bobl y byddent yn hoffi i eraill 
gysylltu â nhw os ydynt yn teimlo’n agored i niwed. Gallant ddangos y cerdyn hwn mewn 
‘Lle Diogel’, a bydd staff yn gwybod beth i’w wneud.

Mae’r cynllun am ddim i ddefnyddwyr ac gall lleoliadau ymuno am ddim.

Rydym hefyd wedi bod yn gweithio ar wneud ein Lleoedd Diogel yn gyfeillgar i ddementia 
ac awtistiaeth – gan gynnwys hyfforddiant Cyfeillgar i Ddementia ym mhob lleoliad.

Erbyn hyn mae pobl yn dweud wrthym yn rheolaidd eu bod yn teimlo’n hyderus i fynd i 
ganol tref Wrecsam ac ardaloedd eraill i weithio, siopa a hamddena. 

“Trwy ddefnyddio Lleoedd Diogel, mae gen i’r hyder i fynd i ymweld â thafarndai a 
chaffis i gyfarfod fy ffrindiau. Mae’r staff yn gwybod fy enw ac yn gwybod fy mod yn 
ddi-glwten. Mae’n fy helpu i fynd allan ac mae’n syniad gwych.” - Mr KS
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Cyfleoedd dydd a gwaith

Rydym wedi parhau i ailsiapio ein gwasanaeth Cyfleoedd Dydd a Gwaith – gan sicrhau ei 
fod yn fwy hyblyg, cynaliadwy ac yn canolbwyntio ar y bobl sy’n ei ddefnyddio. 

Esbonio’r jargon – ‘Cyfleoedd Dydd a Gwaith’

Mae ‘Cyfleoedd Dydd a Gwaith’ yn wasanaeth sy’n darparu cyfleoedd gwaith a 
gwirfoddoli i bobl ag anableddau dysgu.

Rydym bellach yn darparu mwy o ddewisiadau a phrofiadau personol i unigolion – gan ei 
gwneud yn haws iddynt gael mynediad at gyfleoedd gwaith a gwirfoddoli lleol, a chael eu 
cynnwys yn y gymuned fel dinasyddion cyfartal.

Eleni rydym wedi parhau i adolygu ein gwasanaethau drwy ‘gyd-gynhyrchu’ – sef cynnwys 
pobl yn y broses o gynllunio, cyflenwi a gwerthuso gwasanaethau.

Esbonio’r jargon – ‘cyd-gynhyrchu’

Mae ‘cyd-gynhyrchu’ neu ‘gynhyrchu ar y cyd’ yn cyfeirio at waith sy’n cael ei wneud 
drwy gynnwys defnyddwyr gwasanaeth yn llawn ac yn gyfartal. Mewn geiriau eraill, 
mae pobl sy’n defnyddio gwasanaethau yn cael cyfle cyfartal i ddweud eu dweud ar 
y penderfyniadau a newidiadau sy’n effeithio arnynt.

Mae’r gwaith hwn wedi cynnwys cynnal cyfres o weithdai i gasglu barn unigolion, 
teuluoedd a gofalwyr, eiriolwyr a gweithwyr proffesiynol eraill. 

Cyhoeddwyd holiadur ar Eich Llais Wrecsam (gwefan ymgynghori’r cyngor), a derbyniwyd 
bron i 100 ymateb, a chynhaliwyd arolwg annibynnol o’r Gwasanaeth Eiriolaeth gyda phobl 
yn dod i Ganolfan Cunliffe ac Erlas.

Roedd y rhan fwyaf o bobl yn cytuno y dylai gwasanaethau cymorth ganolbwyntio ar y 
gymuned, ac y dylai unigolion gael cyfleoedd sy’n hybu annibyniaeth a dewis. 

Un thema gyffredin oedd cael canolfan gymunedol yng nghanol y dref, lle gall pobl wneud 
gweithgareddau. 

Awgrymodd llawer o bobl y dylem adeiladu rhwydweithiau gyda sefydliadau’r trydydd 
sector, busnesau, colegau ac ysgolion i ddatblygu cyfleoedd ar gyfer pobl ag anableddau – 
gan gynnwys prentisiaethau a hyfforddiant i bobl sydd eisiau symud i fyd gwaith. 

Dangosodd yr ymatebion hefyd yr angen i ddatblygu cyfleusterau hygyrch a thrafnidiaeth 
addas mewn cymunedau, yn ogystal â rhoi’r cymorth mae ei angen ar unigolion er mwyn 
iddynt gymryd rhan yn y gweithgareddau o’u dewis. 

Eleni rydym wedi canolbwyntio ar ymgysylltu â’n defnyddwyr gwasanaeth a deall eu 
dyheadau, a bydd hyn yn parhau wrth i ni ddechrau datblygu modelau cymorth yn y 
dyfodol.
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Cyfeillgar i awtistiaeth

Rydym wedi cyd-gynhyrchu Cynllun Gweithredu Awtistiaeth er mwyn helpu Wrecsam i 
ddod yn Dref Gyfeillgar i Awtistiaeth. 

Gyda chymorth y Gronfa Gofal Integredig, rydym wedi gwneud y canlynol:

• Gweithio gyda darparwyr y trydydd sector, gofalwyr ac unigolion i lwyfannu 
ein gŵyl gyntaf ‘Awtistiaeth Fy Ffordd I’ – gan groesawu dros 170 o bobl i 
ddigwyddiad am awtistiaeth.

• Darparu Bws Teithiol Awtistiaeth Rhithiol – gan hyfforddi 330 o bobl ar draws 
Wrecsam.

• Prynu Setiau Pen Rhithrealiti i roi cyfle i bobl gael profiad ‘awtistiaeth rhithiol’ 
drwy eu ffonau clyfar. Gan weithio mewn partneriaeth gyda meddygon teulu, 
ysgolion ac ysbytai, mae’r setiau pen wedi ein galluogi i ddechrau ‘sgyrsiau 
mawr’ gyda phobl am awtistiaeth.

• Cydweithio gyda’r cynllun Lleoedd Diogel i helpu lleoedd diogel cofrestredig 
i ddod yn fannau sy’n gyfeillgar i awtistiaeth, sydd wedi’u cynnwys ar yr ap 
Lleoedd Diogel.

• Ennill statws Cyfeillgar i Awtistiaeth ar gyfer ein tîm Comisiynu Gofal 
Cymdeithasol.

Gan adeiladu ar y gwaith cadarnhaol rydym wedi ei ddechrau eleni, byddwn yn parhau 
gyda’n grŵp llywio partneriaeth i roi’r Cod Ymarfer Awstiaeth ar waith, ac ennill statws Tref 
Gyfeillgar i Awtistiaeth.

Digidol

Fel cyngor, rydym wedi trawsnewid ein gwefan yn llwyr. Adolygwyd y cynnwys a’i 
ailysgrifennu er mwyn canolbwyntio mwy ar y cwsmer a sicrhau ei fod yn haws ei ddarllen. 

Fel rhan o’r broses honno, rydym wedi edrych ar rhai ffurflenni papur a’u gwneud yn rhai 
electronig – gan wella’r ffordd gall pobl ddefnyddio ein gwasanaethau drwy’r we.

Rydym hefyd yn gweithio gyda’n cydweithwyr corfforaethol i wella ein technegau 
marchnata digidol i sicrhau bod gwybodaeth yn cyrraedd cynulleidfaoedd targed – gan 
gynnwys y defnydd o offer marchnata e-bost. 

Mae hyn wedi bod yn effeithiol iawn, a law yn llaw â phresenoldeb amlwg ar y cyfryngau 
cymdeithasol a blog newyddion, rydym yn sicrhau bod mwy o bobl yn ymwybodol o’r 
cyngor a’r gwasanaethau sydd ar gael iddynt.
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Trwy ein Grant Cynhwysiant Cymunedol, rydym yn parhau i gefnogi ein rhaglenni 
cynhwysiant digidol yn y gymuned. 

Eleni, gwnaethom dalu am liniaduron ar gyfer cynllun tai â chymorth lleol ar gyfer pobl 
ag anableddau dysgu – gan helpu pobl i ddatblygu eu sgiliau ar-lein a’u hannibyniaeth. 
Ac rydym yn parhau i weithio gyda Dewis Cymru – gwefan genedlaethol sy’n darparu 
gwybodaeth am wasanaethau iechyd a lles.

Rydym yn edrych ymlaen at adeiladu ar hyn yn 2020-21, a helpu mwy o bobl i gael cymorth 
a chymorth ar-lein.

Dyma’r hyn rydym eisiau ei wneud yn 2020-21

• Parhau i ehangu’r cynnig Rhannu Bywydau fel dewis mwy hyblyg a phersonol i 
wasanaethau gofal mwy traddodiadol

• Gwerthuso’r Prosiect Asiantiaid Cymunedol a chynllunio llwybr clir rhwng 
rhagnodi cymdeithasol ac asiantiaid cymunedol 

• Cyd-gynhyrchu Strategaeth Pontio’r Cenedlaethau i sicrhau gwell canlyniadau i 
bobl 

• Cyd-gynhyrchu partneriaeth is-ranbarthol gyda’r trydydd sector ar gyfer cyflenwi 
Lleoedd Diogel

• Paratoi ar gyfer rhoi Cod Ymarfer Awtistiaeth ar waith

• Cyd-gynhyrchu datblygiad pellach o’r ganolfan gyfeillgarwch yn y gymuned.

Gofal Cymdeithasol i Blant

Dyma’r hyn y gwnaethom ddweud y byddem yn ei wneud

• Parhau i leihau’r amser aros rhwng atgyfeiriad ac ymyrraeth ar gyfer CNGG i atal 
anghenion rhag gwaethygu a’r gofyn am ymyrraeth arbenigol. 

• Gwella prydlondeb cwblhau Cynlluniau Addysg Personol cyntaf, i sicrhau bod 
anghenion plant sy’n derbyn gofal yn cael eu bodloni ar y cyfle cyntaf.
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Dyma’r hyn a wnaethom ni

Cynlluniau Addysg Personol

Mae ein cydlynydd addysg yn parhau i roi cymorth i’r bobl ifanc rydym yn gofalu amdanynt 
drwy’r ysgol a choleg. 

Mae hon yn swydd bwysig iawn ac mae’n helpu i atal neu leihau’r amhariad ar eu haddysg 
(er enghraifft, os oes angen iddynt symud i leoliad neu ysgol newydd).

Rydym wedi newid y ffordd rydym ym monitro prydlondeb Cynlluniau Addysg Personol, yn 
unol â gofynion y Ddeddf. 

Mae prydlondeb yn dal i fod yn heriol. Fodd bynnag, wrth symud i’r system TG newydd 
(WCCIS) rydym wedi gallu cynnwys cynlluniau addysg yn ein Cynlluniau Gofal a Chymorth 
i Blant sy’n Derbyn Gofal – gan sicrhau bod addysg y plentyn neu’r unigolyn ifanc yn rhan 
allweddol o’i ofal a chymorth cyffredinol.

Cyflawni newid gyda’n gilydd 

Mae gennym swyddog Cyflawni Newid Gyda’n Gilydd (CNGG) sy’n gweithio yn yr Un 
Pwynt Mynediad i Blant er mwyn helpu i adnabod teuluoedd y mae arnynt angen cymorth 
buan. 

Mae proses CNGG yn ffordd o drefnu a chydlynu cymorth ychwanegol i blant, pobl ifanc 
a’u teuluoedd sydd angen cymorth ychwanegol, ond nad yw eu trafferthion yn ddigon 
difrifol i gynnwys y gwasanaeth cymdeithasol. 

Gellir cynnig cymorth i deuluoedd neu unigolyn. 

“Roedd gwybod bod cymorth ar gael yn rhyfeddol. Mae’n wych cael gwasanaeth 
sy’n gallu dod â phawb ynghyd."

Mae CNGG wedi dathlu 10 mlynedd ers i’r gwasanaeth gael ei gyflwyno ar draws y 
fwrdeistref sirol. 

Cynhaliwyd dathliad ym mis Rhagfyr 2018 – lle daeth teuluoedd sydd wedi derbyn cymorth 
gan CNGG, yn ogystal ag ymarferwyr o wasanaethau eraill, ynghyd i rannu eu profiadau. 

Mae’r tîm yn dal i weithio gyda theuluoedd i sicrhau bod eu hanghenion yn cael eu 
hadnabod yn fuan, a’u bod yn elwa ar gymorth cydlynol, ataliol, amlasiantaethol. 

Mae adolygiad o’n gwasanaeth CNGG a’n rhestrau aros wedi arwain at newid yn ein 
harferion.

Mae pob Swyddog CNGG yn ymweld â’r teulu yn y lle cyntaf cyn pen pythefnos ar ôl y 
dyraniad. Mae hyn wedi arwain at well ymgysylltiad a chymorth yn cael ei ddarparu ar y 
cyfle cyntaf. 
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Mae’r rhestr aros wedi lleihau’n sylweddol ac mae achosion yn cael eu dyrannu ar hyn o 
bryd cyn pen uchafswm o dair wythnos ar ôl yr amser pan dderbynnir yr atgyfeiriad.

Mae’r tîm wedi cael ei gryfhau gyda dau ymarferydd teulu newydd, yn darparu cymorth i 
deuluoedd ar y cyfle cyntaf.

Ymarfer Gwybodus Profiad Niweidiol yn ystod Plentyndod

Mae staff Teuluoedd yn Gyntaf wedi gweithio gyda staff Dechrau’n Deg yn Wrecsam a Sir 
y Fflint, ysgolion lleol a Cymorth i Fenywod i ddatblygu prosiect i dynnu sylw at Brofiadau 
Niweidiol yn ystod Plentyndod. 

Mae’r prosiect hwn yn treialu dulliau o weithio mewn ffordd sy’n ystyriol o Brofiadau 
Niweidiol mewn Plentyndod neu ‘Drawma’ gyda theuluoedd, mewn ffordd ddiogel, llawn 
ymddiriedaeth. Bydd gwersi yn cael eu dysgu a’u rhannu gyda phartneriaid a bydd arfer da 
yn cael ei gynnwys mewn polisïau, gweithdrefnau a hyfforddiant fel sy’n briodol.

Mae’r prosiect wedi sicrhau arian ymyrraeth gynnar gan Gomisiynydd yr Heddlu a 
Throsedd Gogledd Cymru. 

Mae’r prosiect yn datblygu dull gweithredu arbenigol ‘Pencampwr Profiadau Niweidiol 
mewn Plentyndod’ wrth roi cymorth i deuluoedd, yn ogystal â sefydlu canolbwynt ar gyfer 
gwybodaeth, hyfforddiant ac ymchwil ar brofiadau niweidiol mewn plentyndod. 

Helpu teuluoedd gyda phroblemau rhianta 

Mae’r Gwasanaeth Cymorth Integredig i Deuluoedd (IFSS) yn dîm amlasiantaethol 
sy’n gweithio’n uniongyrchol gyda theuluoedd sy’n cael trafferthion rhianta oherwydd 
camddefnyddio sylweddau neu gymhlethdodau eraill – fel iechyd meddwl neu drais 
domestig. 

Mae ymyrraeth IFSS yn cynnwys rhaglen ddwys 4-6 wythnos o hyd, ac yna cyfnod llai 
dwys o hyd at 12 mis. 

“Mae gwasanaeth IFSS yn wasanaeth mor werthfawr i bobl fel fi yn ystod cyfnodau 
anodd iawn. Rydw i’n ddiolchgar fy mod wedi gallu cael cyfle i weithio gyda’r gweithiwr i 
ddatblygu sgiliau gydol oes newydd.” - Adborth gan ddefnyddiwr gwasanaeth a wnaeth 
elw ar ymyrraeth IFSS.

Mae’r IFSS yn destun adolygiad ar draws Wrescam a Sir y Fflint, gyda’r nod o wneud 
newidiadau sy’n annog dull ataliol ac sy’n ateb anghenion rhagor o deuluoedd ar draws y 
ddwy sir. 

Gobeithir y bydd IFSS yn cael ei ail-lansio yn y gwanwyn 2020.
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Mae IFSS hefyd yn rhedeg y prosiect ‘Oedi a Myfyrio’. Mae’r prosiect hwn yn darparu 
cymorth wedi’i dargedu – gan gynnwys gwasanaethau iechyd rhyw – i fenywod yn 
Wrecsam a Sir y Fflint. Prosiect yw hwn ar gyfer merched sydd mewn perygl o feichiogi eto 
ar ôl i blentyn gael ei symud o’r cartref. 

Nod y prosiect yw darparu cymorth holistaidd i fenywod er mwyn eu galluogi i gael dyfodol 
cadarnhaol.

Rhoi cymorth i ofalwyr ifanc 

Rydym hefyd yn rhoi cymorth i ofalwyr ifanc drwy ein partneriaid Credu. 

Trwy wella gwaith rhanbarthol, mae Credu wedi rhoi asesiad a chynllun cymorth ar waith i 
sicrhau cysondeb ar draws y cynghorau mae’n gweithio drostynt. 

Mae gofalwyr ifanc yn blant sy’n gofalu am rywun yn y cartref (rhiant, brawd neu chwaer er 
enghraifft) ac maent yn aml yn ysgwyddo cyfrifoldebau mawr ar ysgwyddau bach. 

Mae cyngor a gwybodaeth, cymorth un-wrth-un, teithiau allan a gweithgareddau – yn 
ogystal â chyfleoedd i gyfarfod gofalwyr ifanc eraill – yn helpu’r plant hyn i gael profiadau a 
fyddai’n amhosibl fel arall o bosibl. Yn 2019/20 roedd gennym oddeutu 350 o blant wedi eu 
cofrestru gyda Credu fel gofalwyr ifanc, 216 yn mynychu grwpiau yn Wrecsam a rhwng 10 
ac 20 sydd wedi cael mynediad i gefnogaeth unigolion ychwanegol ar unrhyw adeg. 

Dyma’r hyn rydym eisiau ei wneud yn 2020-21

• Adolygu’r model IFSS i sicrhau bod y gwasanaeth presennol yn addas i’r pwrpas.
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Safon 5: Helpu pobl i gynnal perthnasoedd domestig, teuluol a phersonol 
iach

Mae a wnelo’r safon hon â helpu pobl i gael perthnasoedd iach yn y cartref a gyda’r bobl 
maent yn agos atynt.

Gofal Cymdeithasol i Oedolion

Dyma’r hyn y gwnaethom ddweud y byddem yn ei wneud

• Gweithio gyda chartrefi gofal i ddatblygu ymagwedd ‘dywedoch chi, gwnaethom 
ni’ wrth reoli adborth gan bobl sy’n byw mewn gofal preswyl a datblygu Safon 
Ansawdd ar gyfer Cartrefi Gofal.

• Gweithio gyda phobl sy’n byw gyda dementia – gan gynnwys pobl iau sy’n 
cael dementia a’u gofalwyr i ddeall eu hanghenion yn wella a chyd-gynhyrchu 
atebion.

• Gweithio gyda gofalwyr plant ag anabledd sy’n oedolion i’w helpu i gynllunio 
ymlaen llaw i wneud trefniadau byw ar gyfer eu plant yn y dyfodol.

Dyma’r hyn a wnaethom ni

Safon ansawdd ar gyfer cartrefi gofal

Rydym yn parhau i weithio’n agos gyda AGC i wella’r ffordd rydym yn casglu a rheoli 
adborth gan bobl sy’n byw mewn cartrefi gofal. 

Eleni rydym wedi bod yn gweithio gyda phobl, teuluoedd a phartneriaid i droi “beth mae 
pobl yn ei ystyried yn ‘dda’” yn ganlyniadau ystyrlon y gallwn eu monitro er mwyn helpu i 
wella gwasanaethau.

Gweithio gyda phobl â dementia

Ers mis Medi 2017, mae Gofal Cymdeithasol i Oedolion wedi bod yn gweithio gyda Thîm 
Iechyd Meddwl Cymunedol Pobl Hŷn (BIPBC) a Chymdeithas Alzheimer’s i ddatblygu 
ffordd newydd o roi cymorth i bobl iau sy’n byw gyda dementia cynnar. 

Mae’r model newydd hwn yn darparu cymorth yn y gymuned sy’n addas i oedran ac yn 
canolbwyntio ar yr unigolyn.
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Eleni, mae ein gwaith wedi canolbwyntio ar bartneriaeth gyda gwasanaeth llyfrgelloedd 
Cyngor Wrecsam, gan archwilio ffyrdd y gallwn wella mynediad at lyfrgelloedd i bobl sy’n 
byw gyda dementia. 

Trwy’r Gronfa Gofal Canolraddol, ac arian y Cynllun Gweithredu Dementia, rydym wedi 
prynu cynnyrch ‘Active Minds’ a ddyluniwyd ar gyfer pobl sy’n byw gyda dementia. Maent 
ar gael mewn gwahanol fformatau – yn dibynnu ar gyflwr dementia’r unigolyn. 

Gellir benthyca’r cynnyrch o lyfrgelloedd Rhiwabon a Wrecsam. Rydym yn bwriadu 
gwerthuso eu llwyddiant a chyflwyno rhagor o gynnyrch yn 2020.

Mae arian y Cynllun Gweithredu Dementia hefyd wedi ein helpu ni i brynu cymhorthyddion 
a thechnoleg gynorthwyol dementia eraill, ac i ddarparu hyfforddiant ar y Bws Teithiol 
Dementia Rhithiol.

Erbyn hyn, mae dros 330 o bobl, gofalwyr a staff o wahanol sefydliadau wedi ymweld â’r 
bws – gan roi mewnwelediad gwerthfawr i’r profiad o fyw gyda dementia.

Gweithio gyda gofalwyr plant ag anabledd sy’n oedolion

Rydym wedi parhau i weithio gyda gofalwyr plant ag anabledd sy’n oedolion. 

Darperir ein gwasanaeth gofalwyr gan NEWCIS, partner rhwydwaith Ymddiriedolaeth 
Gofalwyr Cymru. Yn ogystal â darparu gwybodaeth a chyngor, mae’n galluogi nifer 
cynyddol o ofalwyr i gael atebion seibiannol a fydd yn eu cynorthwyo yn eu rôl fel gofalwyr. 

Mae NEWCIS yn gyfrifol am weinyddu ein cynllun Taliadau Uniongyrchol i ofalwyr hefyd. 
Gellir gwneud taliadau hyd at £200 i ofalwyr i brynu pethau a fydd yn eu helpu nhw yn eu 
rôl fel gofalwyr. Rydym yn gobeithio y gallwn gyrraedd rhagor o ofalwyr ac ehangu ar y 
ffordd mae Taliadau Uniongyrchol i ofalwyr yn cael eu defnyddio yn y dyfodol.

Yn ystod ein sgyrsiau ‘beth sydd bwysicaf ’, rydym yn gallu ystyried anghenion y teulu cyfan, 
a helpu pobl i gynllunio gofal sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn a chynlluniau seibiannol. 

O ganlyniad, rydym wedi gallu darparu ‘gwyliau blasu’ i bobl a theuluoedd gan edrych ar 
fyw â chymorth – mae hyn yn eu helpu i wneud dewisiadau gwybodus am eu dyfodol, yn 
seiliedig ar bethau sydd o bwys iddynt.

Mae cael y sgyrsiau hyn gyda phobl a theuluoedd ar y cyfle cyntaf yn eu helpu i gynllunio. 

Mae pobl hefyd yn dweud wrthym bod gallu rhannu profiadau gyda theuluoedd eraill o 
gymorth enfawr. Felly, rydym wedi bod yn rhoi mwy o bobl mewn cysylltiad â’i gilydd…er 
mwyn iddynt roi cymorth i’w gilydd yn ystod y newidiadau bywyd pwysig hyn.
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Y flwyddyn hon mae:

• 930 o bobl wedi cael cymorth gan NEWCIS gydag IAA 

• 87 o bobl wedi cael cymorth gan NEWCIS ar gyfer Gofal Seibiannol 

• 136 o boblyn derbyn Taliad Uniongyrchol gofalwyr

• Mae’r grantiau yn cael eu defnyddio ar gyfer eitemau ymarferol fel peiriannau 
golchi, poptai, gliniaduron, garddio, gwyliau, offer neu unrhyw beth sy’n cefnogi 
gofalwyr gyda’u rôl gofalu neu les personol.

Wnaeth 134 o ofalwyr dychwelyd yr holiadur gofalwyr blynyddol ac ddangosir bod:

• 69% o ofalwyr yn cytuno bod rhywun wedi gwrando ar eu barn wrth drafod 
anghenion yr unigolyn maent yn gofalu amdano.

• 82% o’r gofalwyr a gafodd eu hasesu yn teimlo bod y broses wedi eu helpu yn 
gyfan gwbl neu’n rhannol yn eu rôl fel gofalwyr.

Dyma’r hyn rydym eisiau ei wneud yn 2020-21

• Bwrw ymlaen â’r gwaith o fonitro canlyniadau cartrefi gofal yn seiliedig ar yr hyn 
mae pobl yn ei ystyried yn ‘dda’.

• Comisiynu atebion seibiannol brys i bobl sy’n byw gyda dementia a’u gofalwyr.

Gofal Cymdeithasol i Blant

Dyma’r hyn y gwnaethom ni ddweud y byddem yn ei wneud

• Yn unol â chanlyniadau adolygiad, cyflwyno model ariannu a strwythur 
gwasanaeth rhanbarthol newydd ar gyfer Gwasanaeth Mabwysiadu Gogledd 
Cymru – er mwyn iddo ateb y galw cynyddol am blant y mae angen lleoliadau 
mabwysiadol arnynt.

• Adolygu effaith y panel Ar Gyrion Gofal i leihau niferoedd y plant sy’n derbyn 
gofal.

• Datblygu cronfa o weithwyr sesiynol er mwyn helpu i atal chwalfa deuluol.



50

Dyma’r hyn a wnaethom ni

Gwasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru 

Mae Wrecsam yn parhau i gynnal Gwasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru sy’n helpu i 
ddod o hyd i gartrefi i blant nad ydynt yn gallu dychwelyd i fyw gyda’u rhieni. 

Yn Wrecsam ac ar draws y rhanbarth, mae nifer cynyddol o blant yn aros i gael eu 
mabwysiadu. Mae’r plant hyn ar gael i gael eu mabwysiadu, ond ni lwyddwyd i ddod o hyd 
i gartrefi addas ar eu cyfer hyd yma. Mae hyn yn adlewyrchu’r duedd genedlaethol o ran 
prinder pobl i fabwysiadu. 

Mae llawer o’r plant sy’n aros i gael eu mabwysiadu yn hŷn neu mae ganddynt anghenion 
cymhleth iawn, sy’n golygu ei bod yn anos fyth dod o hyd i rywun i’w mabwysiadu. Mae 
recriwtio mabwysiadwyr yn parhau i fod yn her i’r gwasanaeth ar draws Gogledd Cymru. 

Cynhaliwyd a chwblhawyd arolwg cynlluniedig o Wasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru 
yn 2019. Roedd yr arolwg yn cynnig argymhellion o ran llywodraethiant a strwythur y 
gwasanaeth a’r gwasanaethau cymorth ar ôl mabwysiadu. Bydd argymhellion yr arolwg 
hwn yn cael eu hystyried yn 2020. 

Bydd y newidiadau yn gwella rheolaeth y gwasanaeth ac yn galluogi Gwasanaeth 
Mabwysiadu Gogledd Cymru i gyflawni ei holl rwymedigaethau rhanbarthol, cenedlaethol 
a deddfwriaethol. 

Bydd staff yn elwa ar well mynediad at gymorth gan reolwyr hefyd.

Bydd y newidiadau hefyd yn galluogi Gwasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru i ehangu, 
ac i ddarparu gwell gwasanaeth ar ôl mabwysiadu yn unol â chyfarwyddyd Llywodraeth 
Cymru – gan fod o fudd i ddarpar fabwysiadwyr, mabwysiadwyr a phlant wedi’u 
mabwysiadu.

Bydd y gwasanaeth hefyd yn cyflwyno’r rôl Gwasanaeth Cymorth Addysg Therapiwtig 
mewn Mabwysiadu (TESSA).

Dogfennau mwy clir 

Rydym wedi mireinio ein dogfennau atgyfeirio a’r broses ar gyfer y Gwasanaeth Atal a 
Chymorth (PASS) o ran y Tîm Craidd ac Oriau Effro – gan ddarparu mwy o eglurder o ran 
pa gymorth y gofynnir amdano. 

Hefyd, cynlluniwyd dogfen ganlyniadau er mwyn ein helpu ni i werthuso ein llwyddiannau 
yn ogystal â’r meysydd y gallem eu gwella neu’r gwersi y gallem eu dysgu ar sail ein 
hymyriadau.
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Mae tîm PASS wedi ychwanegu at y ddarpariaeth mae’n ei chynnig o ran cyswllt dan 
oruchwyliaeth a chymorth un-wrth-un. Mae’n cynnig Cyfarfodydd Grŵp i Deuluoedd, 
Cyfweliadau Dychwelyd Adref ac Asesiadau Rhieni (PAMS). 

Rydym yn bwriadu adolygu’r tîm i sicrhau bod ein model gwasanaeth yn dal i fod yn addas 
i’r pwrpas a’i fod yn gallu ateb y galw rydym yn ei wynebu.

Cefnogi teuluoedd 

Mae’r Tîm Oriau Effro wedi bod yn gwbl weithredol ers mis Mehefin 2016. 

Mae’r tîm yn ceisio darparu gwasanaethau rhwng 7am a 10pm, 7 diwrnod yr wythnos – 
gan alluogi gweithwyr i helpu rhieni i sefydlu trefn ddyddiol, rheoli ymddygiad a datblygu 
perthnasoedd cadarnhaol mewn teuluoedd.

Mae’r tîm hefyd yn cynorthwyo lleoliadau gofal maeth a mabwysiadu sydd mewn perygl 
o fethu, yn ogystal â darparu cymorth i bobl ifanc yn eu harddegau, 16+ oed, sy’n cael 
trafferth byw yn y cartref teuluol neu mewn llety â chymorth. 

Mae’r tîm yn gweithio mewn lleoliad sy’n addas i blant lle mae’r staff yn gweithio’n 
uniongyrchol ac yn cael cyswllt dan oruchwyliaeth gyda defnyddwyr gwasanaeth. Mae’r 
dull gweithredu hwn yn effeithiol ac rydym yn ymroddedig i’w ddatblygu. 

“Diolch am bopeth. Rydw i wedi cael llawer o brofiadau dros y misoedd diwethaf ac 
rydych chi wedi rhoi cymaint o help i mi." - Adborth gan ddefnyddiwr gwasanaeth ar 
ffurflen werthuso PASS.

Astudiaeth achos 

Dyma Tîm PASS yn disgrifio sut rhoddwyd cymorth i fam a’i phlentyn dwy oed… 

“Derbyniwyd atgyfeiriadau gan tîm PASS ar gyfer cyswllt dan oruchwyliaeth, 
asesiadau rhianta a chymorth un-wrth-un Oriau Effro ar gyfer plentyn dwy oed a 
gafodd ei roi mewn lleoliad gofal maeth. 

“Ar y dechrau, nid oedd y rhiant genedigol yn ymgysylltu’n dda o gwbl â’r trefniadau 
cyswllt uniongyrchol. Roedd y fam yn flin iawn tuag at y Gwasanaethau Plant 
oherwydd ei phrofiadau blaenorol fel plentyn. 

“Gwnaeth y Gweithiwr Cymorth Teulu ystyried pryderon y fam a’i phrofiadau 
rhianta negyddol personol gyda’i dulliau ei hun – ac o ganlyniad gwelwyd gwelliant 
sylweddol yn ymgysylltiad y fam. 

“Gwnaeth y Gweithiwr Cymorth Teulu helpu’r fam i ddeall pwysigrwydd rhoi 
anghenion ei phlentyn o flaen ei hanghenion ei hun, gosod ffiniau a delio gyda 
phroblemau ymddygiadol ar y pryd.
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“Roedd ymgysylltiad y fam wedi gwella i’r fath raddau ei bod hi nid yn unig yn 
gweithio’n dda wrth gael cyswllt o dan oruchwyliaeth, ond pan ddechreuodd ail 
Weithiwr Cymorth Teulu yr Asesiad Rhianta, fe wnaeth hi barhau i ymgysylltu’n dda, 
ac roedd ei phresenoldeb a’i chydymffurfiaeth yn dda iawn. 

“Yn dilyn argymhellion yr Asesiad Rhianta, aeth Gweithiwr Cymorth Teulu o’r tîm 
Oriau Effro ati i roi cymorth un-wrth-un – gan weithio gyda’r fam i geisio cael y 
plentyn i ddychwelyd adref ar gynllun adsefydlu. Roedd y gwaith yn canolbwyntio ar 
rianta, sefydlu trefn a ffiniau. 

“Roedd y fam yn ymgysylltu’n dda iawn ac mae hi’n dal i gadw mewn cyswllt 
proffesiynol gyda’r Gweithwyr Cymorth Teulu i gael cymorth rhianta. Y canlyniad 
oedd bod y plentyn wedi cael dychwelyd yn llwyddiannus i’w gartref gan dderbyn 
lefel isel o gymorth gan y gwasanaethau plant

“Following the recommendations from the Parenting Assessment, an FSW from the 
Waking Hours team provided one-to-one support – working with mum towards the 
child being returned home on a rehabilitation plan. The work focused on parenting, 
routines and boundaries. 

“Mum engaged very well and remains in professional contact with FSWs regarding 
parenting support. The outcome was that the child was successfully returned home 
with continual low-level support from children’s services.”

Pan fydd pobl ifanc yn mynd ar goll 

Wrecsam oedd un o’r cynghorau cyntaf yng Ngogledd Cymru i gyflwyno Cydlynydd Ar goll 
o’r Cartref.

Mae’r swydd hon yn sicrhau bod pobl ifanc sydd wedi cael eu reportio fel rhai sydd ar goll, 
yn cael ymweliad ac yn cael eu gweld cyn pen 72 awr ar ôl iddynt ddychwelyd adref, ac 
maent yn cael eu hasesu am unrhyw beryglon o ran camfanteisio. 

Mae ein cydlynydd yn cysylltu’n rheolaidd gyda chydweithwyr ym maes iechyd, addysg a’r 
heddlu.

Astudiaeth achos

Sut gwnaethom helpu i amddiffyn unigolyn ifanc rhag camfanteisio troseddol… 

“Derbyniwyd atgyfeiriad gan Un Pwynt Mynediad ar ffurf hysbysiad heddlu (CID 16) 
yn ymwneud â bachgen 16 oed a oedd ‘Ar goll o’r Cartref ’ yn Wrecsam.
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“Aeth y Cydlynydd Ar goll o’r Cartref ati i nodi’r ‘awdurdod lleoli’ (y cyngor yn ardal 
leol yr unigolyn ifanc), gan fod yr unigolyn yn dod o’r tu allan i’r sir. Yna bu mewn 
cysylltiad gyda’r gweithiwr cymdeithasol dynodedig i gynnig Cyfweliad Dychwelyd 
Adref cyn mynd ymlaen i siarad gyda staff y lleoliad i drefnu lle ac amser ar gyfer 
ymweld. 

“Dros y naw mis nesaf aeth y cydlynydd ati i gwblhau 23 RHI gyda’r unigolyn ifanc a 
mynychu tri chyfarfod strategol. 

“Yn ystod y cyfnod hwn llwyddodd y cydlynydd i feithrin perthynas gadarnhaol 
broffesiynol gyda’r unigolyn ifanc, gan ei galluogi hi i gasglu gwybodaeth 
ddaearyddol a gwybodaeth gysylltiedig am gymheiriad. Llwyddodd y cydlynydd 
i gyflwyno’r wybodaeth hon i’r adran benodol yn Heddlu Gogledd Cymru, yr 
awdurdod lleoli a’r awdurdod lleol lle cafodd yr unigolyn ei leoli. 

“O ganlyniad, derbyniodd yr unigolyn ifanc gymorth gan Wasanaeth Annibynnol 
Masnachu Plant Barnardo’s a rhannwyd yr wybodaeth yn y cyfarfodydd 
Amlasiantaethol Camfanteisio’n Droseddol ar Blant, a gynhaliwyd oherwydd y 
cuddwybodaeth a gasglwyd o’r RHIs a ffynonellau eraill. 

“Roedd yr wybodaeth hefyd o gymorth i helpu’r heddlu i fapio materion sy’n destun 
pryder er mwyn eu galluogi i dargedu adnoddau i amddiffyn rhagor o bobl ifanc 
rhag cymryd bod yn gysylltieidig â throseddau Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant ac 
ymddygiadau yn gysylltiedig â Chamfanteisio’n Rhywiol ar Blant. 

“O ganlyniad i’r holl gymorth a roddwyd i’r unigolyn ifanc cafodd ei symud allan o’r 
ardal i’w ddiogelu a’i gynorthwyo, ac er mwyn ei alluogi i wneud dewisiadau bywyd 
mwy cadarnhaol.”

‘Ar Gyrion Gofal’ 

Rydym wedi gweld cynnydd sylweddol yn nifer y plant sy’n derbyn gofal. 

Yng ngoleuni’r cyfyngiadau ariannol sy’n cael eu gosod ar gynghorau a’r angen i sicrhau 
canlyniadau ansawdd da i’r holl blant a phobl ifanc sy’n defnyddio ein gwasanaethau, 
rydym wedi adolygu ein dull o ddod o hyd i lety ar gyfer plant a phobl ifanc. 

Rydym wedi cyflwyno’r Panel ‘Ar Gyrion Gofal’. Nod y dull gweithredu amlasiantaethol hwn 
yw rheoli’r trothwy ar gyfer cael mynediad at y system plant sy’n derbyn gofal, gan sicrhau 
bod adnoddau yn cael eu nodi a’u dyrannu yn briodol. 

Bydd y panel yn gweithredu fel pwynt gwirio ychwanegol ar gyfer gweithwyr cymdeithasol 
a gweithwyr proffesiynol eraill i sicrhau ein bod wedi rhoi prawf ar bob llwybr posibl arall 
cyn i blentyn neu unigolyn ifanc ddod i mewn i’r system gofal.
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Mae ymchwil yn awgrymu bod plant / pobl ifanc a’u teuluoedd yn cael y canlyniadau 
gorau pan fydd ymyrraeth yn cael ei thargedu’n gynnar, a chyn cyrraedd lefelau ymyrraeth 
statudol. 

Mae’n hysbys bod plant a phobl ifanc sy’n byw gyda’u rhieni a/neu eu teuluoedd genedigol 
ar gyfartaledd yn cael gwell canlyniadau na’r rhai sy’n derbyn gofal gan yr awdurdod lleol. 

Nod ein dull Ar Gyrion Gofal yw rhoi cymorth i blant a phobl ifanc i aros gyda’u teuluoedd 
genedigol lle bynnag y mae’n ddiogel ac yn bosibl iddynt wneud hynny. 

Rydym hefyd yn bwriadu defnyddio’r panel i adolygu ac asesu trefniadau Cynllunio Gofal 
a Sefydlogrwydd presennol y plant yn ein gofal, i sicrhau bod y lleoliad yn parhau i ateb eu 
hanghenion yn awr ac yn y dyfodol. 

Canolfannau i deuluoedd 

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

Mae’r ddwy ganolfan i deuluoedd yn darparu gwasanaethau Dechrau’n Deg ar gyfer plant 
y mae arnynt angen cymorth ychwanegol gyda’u datblygiad. 

Gwnaethom symud ein canolfan i deuluoedd o Dean Road yn Borras i leoliad mwy canolog 
yn Rhosddu. 

Enw’r ganolfan hon yw Tŷ Ni ac mae’n cynnig lleoliad mwy modern ac addas i blant a 
defnyddwyr y gwasanaeth.

Eleni mae ein canolfannau i deuluoedd wedi bod yn canolbwyntio ar hyrwyddo eu 
gwasanaethau. Mae hyn yn cynnwys llunio cyfeirlyfr ar gyfer gweithwyr proffesiynol, sy’n 
cynnwys manylion am y gwasanaethau a gynigir ganddynt.

Maent hefyd wedi llunio taflen ar gyfer teuluoedd.

Mae’r canolfannau wedi sefydlu eu gwasanaeth ‘oriau hygyrch’, sy’n golygu y gall aelod 
staff fod ar gael bob amser i gynnig cymorth dros y ffôn neu wyneb yn wyneb ar gyfer 
teuluoedd. 

Yr oriau yw dydd Llun i ddydd Gwener, 10am-12pm, a 3pm-5pm (4.30pm bob dydd 
Gwener). Yn ogystal â hyn, cynhelir sesiwn galw heibio ar nos Iau cyntaf y mis, 4.30-
6.30pm.

Cynhaliodd y canolfannau sesiynau agored hefyd ar gyfer teuluoedd yn ystod y gwyliau 
ysgol ym mis Awst. Roeddynt yn gadarnhaol iawn a derbyniwyd adborth da. 

“Cawsom amser gwych iawn yn y diwrnod hwyl. Staff cyfeillgar, hyfryd a darpariaeth 
wych. Diolch.” - Adborth gan ddefnyddiwr gwasanaeth a ddaeth i sesiwn agored y 
Ganolfan i Deuluoedd yn ystod yr haf 2019
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Dyma’r hyn rydym ni eisiau ei wneud yn 2020–21

• Adolygu’r Tîm PASS i sicrhau bod y model darpariaeth presennol yn addas i’r 
pwrpas.

• Gwreiddio’r model gwasanaeth mabwysiadu rhanbarthol.

• Parhau i ddatblygu gwasanaethau ymyrraeth gynnar ac ataliol yn unol â 
blaenoriaethau Llywodraeth Cymru.
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Safon 6: Helpu pobl i gyflawni rhagor o les economaidd, cael bywyd 
cymdeithasol a byw mewn llety addas sy’n bodloni eu hanghenion

Ystyr hyn yw helpu pobl i wella eu hincwm. Yn ogystal â’u helpu i elwa ar fywyd 
cymdeithasol a lle addas i fyw.

Gofal Cymdeithasol i Oedolion

Dyma’r hyn y gwnaethom ni ddweud y byddem yn ei wneud

• Gweithio gyda Cefnogi Pobl i adolygu ein cynlluniau gofal ychwanegol – sicrhau 
bod annibyniaeth yn cael ei hybu.

• Gweithio’n agos gyda chydweithwyr yn ein adran dai i lywio’r gwaith o 
ddatblygu’r Strategaeth Tai i Bobl Hŷn a’r Strategaeth Dai.

• Parhau i ddatblygu modelau blaengar ar gyfer Byw â Chymorth – defnyddio’r 
Gronfa Gofal Integredig.

Dyma’r hyn a wnaethom ni

Cynlluniau gofal ychwanegol

Llenwyd pob lle yn ein cynllun tai gofal ychwanegol – Maes y Dderwen – eleni gan gynnig 
cymorth 24-awr i bobl ag anghenion uchel. 

Mae’r cynllun hwn yng nghanol Wrecsam, ac – ynghyd â Plas Telford, ein cynllun sydd 
eisoes yn bodoli – mae’n darparu 112 o fflatiau. 

Yn seiliedig ar y model ‘traean’, mae gofal ychwanegol yn Wrecsam wedi’i gynllunio i 
ddarparu cymorth i unigolion ag anghenion isel, canolig ac uchel.

Ar gyfer pobl ag anghenion uwch, mae’r model yn lleihau’r galw ar ofal preswyl ac yn 
gwella annibyniaeth pobl hŷn – yn ogystal â gwella eu profiad o fyw â chymorth. 

Darperir y gofal ym Maes y Dderwen a Plas Telford gan ein gwasanaeth mewnol – felly 
gallwn sicrhau bod pwyslais cryf ar ailalluogi. Ein Tîm Pobl Hŷn sy’n rheoli dyraniadau. 

Trwy weithio gyda’r Tîm Cymorth Tai a Gosod Eiddo Lleol, rydym wedi adolygu’r ffordd 
mae pobl yn cael cymorth yn gysylltiedig â thai yn ein cynlluniau gofal ychwanegol eleni. 

Mae’r cymorth bellach yn cael ei gydlynu gan ‘Borth Dewisiadau Tai’ yr Adran Dai ac mae 
cymorth arbenigol ar gael yn seiliedig ar anghenion yr unigolyn.
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Tai pobl hŷn

Me anghenion tai pobl hŷn bellach yn cael sylw mewn un ddogfen – y Strategaeth Tai 
Lleol. 

Mae’r strategaeth yn nodi anghenion tai pobl sy’n byw yn Wrecsam – yn awr ac yn y 
dyfodol – ac yn esbonio sut rydym ni fel cyngor yn bwriadu mynd i’r afael â nhw. 

Fel rhan o’r broses hon, rydym wedi gweithio gyda’r Adran Dai i wneud y canlynol:

• Ymuno gyda First Choice Housing i wneud cais am arian grant drwy’r Rhaglen 
Tai Arloesol. Byddwn yn defnyddio’r arian hwn i ailddatblygu gwasanaeth byw 
â chymorth, gan lansio ‘cartref hyblyg’ modiwlar ar gyfer pobl ag anableddau 
dysgu.

• Cynnwys byngalos a fflatiau sy’n gwbl hygyrch fel rhan o ddatblygiadau tai 
newydd y cyngor.

• Gweithio gyda Rheolwr Prosiect Datblygu Tai y cyngor i sicrhau bod anghenion 
pobl anabl a phobl hŷn yn cael eu bodloni mewn datblygiadau tai newydd.

• Helpu’r Panel Addasu Tai i asesu ceisiadau am eiddo wedi’u haddasu ar draws y 
fwrdeistref sirol.

• Cynrychioli gofal cymdeithasol ar Fwrdd y Prosiect Tai Gwarchod ac 
Adnewyddu – gan sicrhau bod cynlluniau yn cael eu dylunio yn unol â safonau 
‘dylunio dementia’ a ‘chartrefi gydol oes’.

Esbonio’r jargon – ‘eiddo wedi’i addasu’

Ystyr ‘eiddo wedi’i addasu’ yw cartref sydd wedi’i addasu er mwyn gwneud pethau’n 
haws i rywun fyw yno. Er enghraifft, byddai’n bosibl addasu cartref rhywun â 
symudedd cyfyngedig er mwyn ei gwneud yn haws iddynt symud o amgylch yr 
eiddo. Mae’r cyngor yn darparu grantiau er mwyn helpu pobl i wneud y newidiadau 
hyn i’w cartrefi.

Byw â chymorth

Mae ein Gwasanaeth Byw â Chymorth wedi parhau i annog arloesedd. 

Rydym wedi bod yn gweithio gydag unigolion, teuluoedd, Landlordiaid Cymdeithasol 
Cofrestredig a phartneriaid i greu ardaloedd byw newydd a rhai wedi’u hailfodelu – gan 
drawsnewid y ffordd rydym yn cefnogi pobl, a’u helpu i fwynhau annibyniaeth drwy’r 
technolegau cynorthwyol a safonau dylunio diweddaraf.
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Esbonio’r jargon – ‘byw â chymorth’

Mae ‘byw â chymorth’ yn addas ar gyfer pobl nad oes arnynt angen (neu nad ydynt 
yn dymuno) byw mewn cartref gofal preswyl, ac sy’n gallu byw yn hytrach mewn 
cartrefi wedi’u dylunio’n arbennig – yn aml gyda dau neu dri o bobl ag anghenion 
tebyg (e.e. anabledd penodol neu broblem iechyd).

Rydym wedi bwrw ymlaen â nifer o gynlluniau cyffrous eleni. Bydd ailfodelu Cynllun Byw â 
Chymorth Heddwch, mewn partneriaeth gyda Chymdeithas Dai Clwyd Alyn, yn helpu pobl 
i fwynhau gwell bywydau yn eu cymunedau lleol. 

Gan ddefnyddio arian y Gronfa Gofal Integredig, gellir diwallu anghenion iechyd a gofal 
cymdeithasol cymhleth unigolion drwy gyflenwi tai a chymorth arbenigol, priodol – gan 
gynnig rhagor o gyfleoedd, a gwella lles a chanlyniadau defnyddwyr. 

Mae’r amgylchedd pwrpasol yn lleihau risgiau drwy gynnig ardaloedd byw a ddylunwyd 
mewn ffordd greadigol i ddatblygu annibyniaeth unigolion a’u cyfleoedd i ymgysylltu mewn 
ffordd ddiogel. 

Mewn partneriaeth gyda First Choice Housing, rydym yn diweddaru ein cynlluniau tai 
byw â chymorth gyda’r technolegau cynorthwyol diweddaraf – er mwyn i ragor o bobl nag 
erioed fyw’n annibynnol, ac yn agosach at eu hardaloedd lleol.

Rydym hefyd wedi gallu defnyddio’r prosiect ‘Byw Adref ’ – a ariennir drwy’r Gronfa Gofal 
Integredig – i wneud mân addasiadau i dai byw â chymorth, yn seiliedig ar anghenion 
unigol y bobl sy’n byw yno. 

Golyga hyn ein bod wedi gallu ymateb i anghenion a dyheadau pobl sy’n newid – gan 
olygu nad oes yn rhaid iddynt symud i leoliadau eraill, gan golli rhywfaint o’u hannibyniaeth 
o bosibl.

Rydym yn edrych ymlaen at lansio ein ‘cartref hyblyg’ cyntaf yn 2020. 

Gan weithio gyda First Choice Housing a phartneriaid eraill, rydym wedi bod yn 
llwyddiannus yn ein cais am arian o’r Rhaglen Tai Arloesol i ddatblygu ‘cartref hyblyg’ ar 
gyfer un preswylydd.

Bydd yr adeilad hwn ar dir un o’n cynlluniau byw â chymorth eraill ac yn cynnig dewis arall 
i fyw mewn grŵp – gyda thechnoleg gynorthwyol yn galluogi’r preswylydd i gael mynediad 
hawdd at staff gofal a chymorth lle bo’r angen. 

Bydd y cymorth yn canolbwyntio ar ddatblygu a gwneud y mwyaf o annibyniaeth yr 
unigolyn drwy ‘fodel cymorth cynyddol’, ac rydym yn gobeithio ehangu’r model tai hwn i 
landlordiaid cymdeithasol cofrestredig eraill. 

Rydym wedi adnabod tenant eisoes, sy’n gweithio gyda’r holl randdeiliaid i hyrwyddo 
cartrefi hyblyg â thechnolegau cynorthwyol.
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Mae prosiect newydd gyda First Choice Housing – i gyflenwi tai wedi’u teilwra’n arbennig 
ar gyfer pobl ag anghenion iechyd a gofal cymdeithasol cymhleth y mae arnynt angen 
gofal arbenigol – yn mynd rhagddo hefyd.

Gydag arian Grant Tai Cymdeithasol, rydym wedi prynu eiddo ac – yn ddarostyngedig i 
dderbyn caniatâd cynllunio – dylai hwn fod yn barod erbyn mis Medi 2020.

Dyma’r hyn rydym eisiau ei wneud yn 2020-21

• Rhoi rhagor o gamau’r adolygiad o gyfleoedd dydd a gwaith ar waith a chyd-
gynhyrchu atebion newydd ac amgen er mwyn galluogi pobl i gael gwell lles 
economaidd a phersonol.

• Ehangu’r defnydd o dechnolegau cynorthwyol er mwyn galluogi pobl i fyw’n 
annibynnol.

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

Gofal Cymdeithasol i Blant

Dyma’r hyn y gwnaethom ni ddweud y byddem yn ei wneud

• Lleihau digartrefedd ymhlith y rhai sy’n gadael gofal drwy barhau i gynyddu nifer 
y lleoliadau llety â chymorth sydd ar gael.

Dyma’r hyn a wnaethom ni

Darpariaeth newydd a ariennir gan y Gronfa Gofal Integredig 

Mae’r adran wedi sicrhau arian o’r Gronfa Gofal Integredig ar gyfer saith prosiect refeniw – 
ar gyfer plant a phobl ifanc ar gyrion gofal, ac ar gyfer plant ag anableddau. 

Mae’r prosiectau ar gyrion gofal yn cynnwys ehangu ein tîm cynadleddau teuluoedd – gan 
ddod â staff newydd i mewn i gynnig cymorth dwys a therapiwtig ar gyfer pobl ifanc sydd 
mewn perygl o weld eu lleoliadau yn methu a digartrefedd. 

Rydym hefyd wedi defnyddio arian y Gronfa Gofal Integredig i benodi cydlynydd rhan 
amser a swyddog cyllid rhan amser i ddatblygu cynllun llety â chymorth mewnol.
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Rydym wedi gweld cynnydd yn nifer y ceisiadau am ofal seibiannol a gofal plant i gefnogi 
teuluoedd plant anabl a’r rheini ag anghenion ychwanegol. 

Felly, rydym wedi penodi Cydlynydd Gwasanaethau Integredig i ystyried ffyrdd o ddatblygu 
dewisiadau gofal seibiannol a gofal plant er mwyn ateb y galw cynyddol gan deuluoedd 
plant anabl.

Y Gronfa Trawsnewid

Trwy’r Gronfa Trawsnewid rydym yn datblygu Tîm Amlddisgyblaethol Gogledd-ddwyrain 
Cymru i weithio gyda phlant a phobl ifanc penodol.

Bydd y tîm yn ceisio sicrhau bod y plentyn yn cael ei asesu gan seicolegydd clinigol cyn 
pen 28 diwrnod, a bydd yn arsylwi ar y plentyn a’i deulu / gofalwr am hyd at 12 wythnos.

Bydd y broses hon yn pennu’r camau nesaf ar gyfer y plentyn, gan alluogi’r tîm i ddatblygu’r 
pecyn cymorth cywir – gan leihau’r angen am leoliadau gofal costus, anaddas, nad ydynt 
yn gwella’r sefyllfa i’r plentyn.

Bydd y Tîm Amlddisgyblaethol yn sicrhau bod Gogledd-ddwyrain Cymru yn gallu cyflawni’r 
canlynol:

• Lleihau nifer y plant a phobl ifanc y mae arnynt angen lleoliad gofal. 

• Lleihau faint o amser mae plant a phobl ifanc yn ei dreulio mewn lleoliadau gofal.

• Lleihau nifer yr achosion llys.

• Lleihau faint o amser y mae’n rhaid aros am asesiad seicolegol.

• Lleihau nifer y lleoliadau sy’n methu.

• Ei gwneud yn haws i deuluoedd/gofalwyr gael cymorth ar adeg yr argyfwng.

• Gwella canlyniadau plant a phobl ifanc, eu teuluoedd a’u gofalwyr.

Ar yr un pryd, rydym yn gweithio i ddod o hyd i lety ar gyfer canolfan asesu preswyl tymor 
byr, 12-wythnos. 

Bydd y ganolfan yn darparu tri gwely ar gyfer plant, yn ogystal ag un gwely argyfwng ar 
gyfer unrhyw sefyllfaoedd argyfwng fydd yn codi. Pan fydd y ganolfan wedi’i sefydlu bydd 
y Tîm Amlddisgyblaethol yn symud yno. 

Bydd darparwr o’r trydydd sector yn cael ei gomisiynu gan sicrhau ei fod yn bodloni’r 
gofynion statutol, cyn iddo ddod yn gyfrifol am reoli’r ganolfan. 

Bydd y staff preswyl yn rhan o’r Tîm Amlddisgyblaethol, oherwydd byddant hefyd yn 
darparu cymorth allgymorth i blant, teuluoedd a gofalwyr lle bo modd.
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Bydd y model hwn yn trawsnewid y ffordd rydym yn darparu ymyrraeth a chymorth cynnar 
integredig i blant, pobl ifanc a theuluoedd /gofalwyr sy’n wynebu argyfwng. 

Trwy weithredu yn y gymuned byddwn yn gallu cael asesiadau cywir a chyfredol o sefyllfa’r 
plentyn..er mwyn i ni sicrhau bod y cymorth cywir yn cael ei roi ar waith. 

Os nad yw’n bosibl cadw’r plentyn yn ei gartref, byddwn yn chwilio am y dewis preswyl 
gorau, mor agos at gartref y plentyn â phosibl.

Gwneud y penderfyniadau cywir 

Mae tîm yr Un Pwynt Mynediad i Blant yn cynnwys swyddog tai sy’n ein helpu ni i wneud y 
penderfyniadau cywir yn y gwasanaethau cymdeithasol a’r adran tai. 

Helpu teuluoedd i ddod o hyd i rywle i fyw 

Mae teuluoedd sy’n cael eu troi allan o dai cyngor yn aml yn cael anhawster dod o hyd i 
lety newydd, a gallant gael eu dal mewn cylch o ddigartrefedd. 

Ar wahân i’r effaith negyddol ar deuluoedd, gall hefyd ychwanegu at y pwysau ar 
adnoddau i fynd i’r afael â digartrefedd. 

Mae’r swyddog tai yn chwarae rhan allweddol wrth atal digartrefedd drwy rannu 
gwybodaeth sy’n helpu rhieni sy’n cael trafferth i dalu eu rhent.

Helpu pobl ifanc i osgoi digartrefedd

Trwy weithio gyda Gwasanaethau Cymdeithasol i Blant, bydd y swyddog tai hefyd yn 
helpu pobl ifanc 16 neu 17 oed sy’n dweud wrthym eu bod yn ddigartref. 

Hefyd, mae gennym swydd ychwanegol yn ein Tîm Gadael Gofal, sy’n helpu pobl ifanc 
ar gyrion gofal i adeiladu pontydd sy’n eu galluogi i aros yn eu cartrefi lle mae’n ddiogel 
iddynt wneud hynny. 

Mae symud y swyddog tai i’r Un Pwynt Mynediad i Blant wedi cryfhau’r berthynas rhwng 
tai a’r gwasanaethau cymdeithasol i blant, ac mae hyn yn rhywbeth cadarnhaol i blant a’u 
teuluoedd. 

Llwybr Cadarnhaol 

Mae fframwaith ‘Llwybr Cadarnhaol’ Llywodraeth Cymru yn cefnogi pobl ifanc ar eu 
taith tuag at annibyniaeth a llwyddiant economaidd drwy gyngor ar dai, opsiynau ac atal 
digartrefedd. 

Mae hyn yn cyd-fynd â ‘Fframwaith Llety a Chymorth Plant sy’n Gadael Gofal’ Barnardo’s, 
a luniwyd yn benodol ar gyfer pobl ifanc sy’n gadael gofal yng Nghymru.
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Fframwaith ‘4C’

Ymunodd Wrecsam â Fframwaith ‘4C’ yn 2019-20. Partneriaeth o gynghorau ar draws 
Cymru yw hwn sy’n cydweithio i wella canlyniadau plant a phobl ifanc agored i niwed, a 
sicrhau gwerth am arian.

Nod y fframwaith yw gwella’r ffordd mae awdurdodau lleol yn comisynu gwasanaethau 
lleoliadau ar gyfer plant sy’n derbyn gofal. Yn ogystal ag arbed arian, mae’r manteision 
eraill yn cynnwys rheoli gwybodaeth yn well, offer cymorth a phrosesau cydweithio cyson 
a diogel ar draws awdurdodau sy’n ei gwneud yn haws paru unigolion a lleoliadau, dyfarnu 
contractau a monitro contractau, rheoli risg ar y cyd, a materion yn ymwneud â sicrwydd 
ansawdd darparwyr.

Pan fyddant yn ymuno â 4C, bydd cynghorau yn cytuno drwy gontract i chwilio am 
leoliadau gyda darparwyr ar y fframwaith yn gyntaf. Os nad oes lleoliadau addas ar gael, 
yna gallant ddechrau chwilio ymhellach ymhlith darparwyr eraill. 

Mae 4C yn gweithio gydag AGC i sicrhau bod gan yr holl ddarparwyr cofrestredig 
adroddiadau arolygu cyfredol, a bod yr Arolygiaeth yn cael gwybod am unrhyw bryderon 
yn gysylltiedig ag unrhyw safonau gofal. 

Os oes gan ddarparwr bryder yn gysylltiedig â safon gofal neu fater diogelu, gall AGGCC ei 
atal dros dro rhag cyflwyno tendr am leoliadau nes bydd y safonau wedi gwella.

Canllaw i’r hyn sydd ar gael i’r Rhai sy’n Gadael Gofal

Yn ystod y flwyddyn rydym hefyd wedi datblygu canllaw sy’n dweud wrth y rhai sy’n gadael 
gofal am y cymorth sydd ar gael yn Wrecsam. 

Cafodd y canllaw ei lunio gyda chymorth pobl ifanc sydd wedi gadael gofal yn lleol, a 
byddwn yn parhau i wrando ar eu barn a sicrhau bod y gwasanaethau rydym yn eu cynnig 
yn ateb eu hanghenion.

Helpu pobl ifanc i ddod yn annibynnol 

Rydym hefyd yn gallu defnyddio’r Gronfa Dydd Gŵyl Dewi, sef grant gan Lywodraeth 
Cymru i helpu pobl 16-25 oed sy’n dal I dderbyn gofal – neu sy’n gadael gofal – I gamu 
ymlaen at annibyniaeth. 

Defnyddir y gronfa hon i’w helpu gyda’u haddysg, tai, cyflogaeth, neu iechyd a lles 
cyffredinol. 

Yn dilyn adolygiad gan Lywodraeth Cymru, o fis Ebrill 2019, bydd Teuluoedd yn Gyntaf, 
Dechrau’n Deg, Gofal Plant a Chwarae, Cronfa Dydd Gŵyl Dewi, Hybu Ymgysylltiad 
Cadarnhaol a’r Gronfa Waddol Cymunedau yn Gyntaf yn cael eu huno i greu un llif ariannu 
grant o’r enw’r ‘Grant Plant a Chymunedau’. Bydd hwn yn ein galluogi ni i ddefnyddio 
adnoddau grant lle a phryd y mae’r angen.
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Bydd hyn hefyd yn arwain at ail gronfa o’r enw’r ‘Grant Cymorth Tai’, a fydd yn uno Cefnogi 
Pobl, Atal Digartrefedd a Gorfodi Rhentu Doeth Cymru. 

Trwy symleiddio grantiau, nod Llywodraeth Cymru yw galluogi awdurdodau lleol i ystyried 
cyfleoedd i ailgynllunio gwasanaethau, gyrru dulliau gweithredu ataliol cynaliadwy tymor 
hir, a gwella canlyniadau ar gyfer pobl agored i niwed.

Torri cylch digartrefedd 

Rydym yn parhau i redeg y Cynllun Cymorth i Deuluoedd – rhan o raglen Cefnogi Pobl 
Llywodraeth Cymru. 

Ei nod yw torri cylch digartrefedd a sicrhau y gall teuluoedd aros yn eu cymuned drwy 
gynnig cymorth tai ymatebol. Mae gan deuluoedd sy’n defnyddio’r gwasanaeth feddwl 
uchel iawn ohono.

“Doeddwn i ddim yn sylweddoli cymaint roedd arnaf angen y gwasanaeth pan 
gafodd ei gynnig i mi. Gwnaeth helpu i leihau’r pwysau wrth ddelio â gwasanaethau 
eraill.” - Ffurflen werthuso’r gwasanaeth Cymorth i Deuluoedd.

Mae gan gynghorau ddyletswydd i ganiatáu i bobl ifanc sy’n derbyn gofal maeth mewn 
lleoliadau sefydlog aros ynddynt nes eu bod yn 21…neu 25 os ydynt yn derbyn addysg 
uwch. 

Enw’r cynllun yw ‘Pan rwyf yn barod’ ac er nad oes arian ychwanegol ar ei gyfer, mae holl 
gynghorau Gogledd Cymru wedi gweithio gyda’i gilydd i ddatblygu’r cynllun hwn. 

Mae’r nifer sy’n defnyddio’r cynllun yn gyson â’r galw a gafodd ei ragweld ar gyfer 2018-19. 

Dyma’r hyn rydym eisiau ei wneud yn 2020-21

• Symud ymlaen â’r prosiect ‘Sbardun’ sy’n cynnig cymorth dwys a therapiwtig 
i bobl ifanc ag anghenion cymhleth sydd mewn perygl o weld eu lleoliadau 
ynmethu a digartrefedd.

• Sicrhau bod Fframwaith 4C wedi’i wreiddio yn ein gwaith gan arwain at 
leoliadau gwell, a mwy cost effeithiol.

• Cyflawni ar y Cynnig i’r Rhai sy’n Gadael Gofal.
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5. Sut rydym yn cyflawni ar ran ein dinasyddion

A. Datblygu ein gweithlu

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

Y rhaglen gymorth ddangosol ar gyfer hyfforddiant gan Lywodraeth Cymru drwy’r Grant 
Gofal Cymdeithasol yw £441,696. 

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

Bydd y cyngor hefyd yn buddsoddi £29,7985 felly dyna gyfanswm o £73,9681 o 
fuddsoddiad i ddatblygu’r gweithlu i gefnogi’r Rhaglen Datblygu’r Gweithlu Gofal 
Cymdeithasol (SCWDP).

Er mwyn ennill y grant, gwnaethom gyflwyno cynllun a gytunwyd yn rhanbarthol. Rydym 
yn cyfathrebu’n rheolaidd gyda’r bartneriaeth ehangach drwy newyddlenni, cyfarfodydd 
a’n tîm Fframwaith Cymwysterau a Chredydau (QCF) sy’n asesu cymwysterau yn y sector 
gofal cymdeithasol. Mae’r partneriaid yn derbyn taflenni ar gyfer yr holl ddigwyddiadau 
hyfforddiant perthnasol.

Mae’r cyngor wedi sefydlu Partneriaeth Datblygu’r Gweithlu Gofal Cymdeithasol ar y Cyd, a 
cheir esboniad o aelodaeth a swyddogaeth y bartneriaeth yn ein cynllun cyfathrebu.

Rydym yn parhau i hybu Hwb Gwybodaeth a Dysgu Gofal Cymdeithasol Cymru yn y 
sector, ac rydym yn annog y defnydd o’r deunyddiau hyfforddiant, canllawiau ac adnoddau 
sydd ar gael. 

gofalcymdeithasol.cymru/hyb/hafan

Gwybodaeth a hyfforddiant

Mae gwybodaeth am Ofal Cymunedol (i oedolion a phlant) ar gael fel adnodd electronig i 
bawb sy’n gweithio yn ein hadrannau gofal cymdeithasol.

Mae’r sector gofal, gan gynnwys partneriaid a darparwyr, wedi cael mynediad at 
ddarpariaeth e-Ddysgu Cyngor Wrecsam ers mis Mai 2019. Crewyd modiwlau ar-lein i 
hybu arfer da yn ymwneud â diogelu a chodi a symud, a bydd rhagor o fodiwlau ar gael 
cyn bo hir.

Mae ein holl raglenni hyfforddiant wedi cael eu diweddaru i adlewyrchu’r negeseuon 
allweddol a’r derminoleg yn Neddf Llesiant Gwasanaethau Cymdeithasol (Cymru) 2014.

https://gofalcymdeithasol.cymru/hyb/hafan
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Bydd datblygiadau ym maes diogelu yn cael eu rhannu gyda’n gweithwyr drwy gyfres 
o ddigwyddiadau Gofal Cymdeithasol Cymru. Byddwn hefyd yn cynnal digwyddiadau 
‘hyfforddi’r hyfforddwr’, er mwyn helpu i raeadru gwybodaeth, a bydd hyn hefyd ar gael 
drwy Fwrdd Diogelu Gogledd Cymru.

bwrdddiogelugogleddcymru.cymru

Cynhaliwyd fforwm ymarfer rhanbarthol gydag ‘unigolion cyfrifol’ o fewn y partneriaethau i 
ystyried goblygiadau Deddf Cofrestru ac Archwilio Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 i nodi 
cyfleoedd, pryderon ac egwyddorion.

Bydd rhagor o fforymau 4 Ymarfer yn cael eu trefnu, ac rydym yn rhoi rhagor o gymorth 
i’r sector gofal cymdeithasol i weithredu Fframwaith Cymru Gyfan ar gyfer Ymsefydlu a 
Chofrestru’r Gweithlu …drwy gynnal gweithdai, sesiynau gwybodaeth a dogfen ‘canllaw i 
reolwyr’.

‘Hyfforddi’r hyfforddwyr’

Mae’r Tîm Asesu wedi bod yn paratoi ar gyfer y cymwysterau iechyd a gofal cymdeithasol 
newydd ac wedi dechrau cyflwyno’r sesiynau hyn yn y Flwyddyn Newydd.

Mae’r adran Datblygu’r Gweithlu wedi dechrau cyflenwi’r cwrs achrededig Cyflwyniad 
i Sgiliau’r Hyfforddwr i staff yn y sector preswyl annibynnol. Dyma’r cam cyntaf tuag at 
gynorthwyo i ddatblygu hyfforddwyr mewnol i gyflenwi rhaglenni ymsefydlu a hyfforddiant 
i weithwyr. 

Y cam nesaf fydd rhannu ein rhaglenni hyfforddiant ein hunain gyda chynrychiolwyr dysgu 
a datblygu – gan fabwysiadu ymagwedd ‘hyfforddi’r hyfforddwr’ unwaith yn rhagor.

Bydd cymorth yn cael ei roi drwy gyfrwng mentoriaid dynodedig, cyfarfodydd cymorth 
ddwywaith y flwyddyn a phrosesau sicrwydd ansawdd parhaus.

Mae gennym gynrychiolydd ar y grŵp ‘Gofalwn / We Care’, a’i nod yw gwella recriwtio a 
lefelau cadw staff ar draws y sector gofal cymdeithasol, ac mae’n cefnogi ymgyrchoedd ar 
y cyfryngau cenedlaethol i hybu’r prosiect.

Gweithio gyda chartrefi gofal

Mae’r prosiect Arfer Gorau mewn Gofal Dementia yn parhau i fod yn llwyddiant, ac 
mae nifer cynyddol o gartrefi gofal yn parhau gyda’r rhaglen eleni – o dan arweiniad eu 
hwyluswyr achrededig.

Rydym bellach wedi cyrraedd Carfan 4 yn y rhaglen Chwe Cham gofal lliniarol a diwedd 
bywyd. Mae’r rhaglen bellach yn cynnwys cartrefi nyrsio a phreswyl yn Wrecsam.

https://www.bwrdddiogelugogleddcymru.cymru
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Mae cynaliadwyedd y rhaglen yn flaenoriaeth, ac rydym yn parhau i ymweld â chartrefi 
sydd eisoes wedi cwblhau’r rhaglen. Eleni rydym wedi bod yn treialu cymorth drwy 
grwpiau fforwm, gan olygu bod modd rhannu arfer da.

Mae’r holl garfanau yn dechau gwreiddio egwyddorion y rhaglen, ac mae gwerthuso yn 
dangos bod 92% o unigolion sy’n derbyn cymorth yn derbyn y cymorth hwnnw yn eu 
dewis lle.

Mae’r rhaglen newydd wedi cael ei haddasu i gyd-fynd â dull ymholi AGC, sy’n cysylltu â 
rheoliadau RISCA, a bydd yn cael ei chynnal yn 2020. Mae’r bartneriaeth rhwng BIPBC a’r 
adran Datblygu’r Gweithlu yn mynd o nerth i nerth, ac rydym newydd gael ein derbyn ar 
gyfer rhaglen Bevan ‘Adopt and Spread’ – gan ganolbwyntio ar ofal cartref. Dyma fydd y tro 
cyntaf iddo gael ei gynnal yng Nghymru

Cefnogi gweithwyr cymdeithasol

Rydym yn parhau i gefnogi gweithwyr cymdeithasol ar draws y sector wrth iddynt hyfforddi 
ac astudio ar gyfer cymwysterau, gan roi pwyslais arbennig ar Dystysgrif Ymarfer mewn 
Gwaith Cymdeithasol i Raddedigion (un o ofynion gorfodol cofrestru parhaus erbyn hyn). 

Rydym wedi sefydlu grŵp ‘Blwyddyn Gyntaf mewn Ymarfer’ i gefnogi staff sydd newydd 
gymhwyso, fel rhan o’n hymrwymiad i Gofal Cymdeithasol Cymru, Fframwaith y Tair 
Blynedd Gyntaf mewn Ymarfer. 

Rydym wedi bod yn rhan o’r gwaith o ddatblygu deilliannau dysgu cyffredin ar sail 
ranbarthol ar gyfer y grŵp staff hwn. 

Un flaenoriaeth a nodwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod yw mynd i’r afael â’r ‘bwlch 
cymhwyster’ sydd wedi dod i’r amlwg o ganlyniad i’r adolygiad o Fframwaith Addysg a 
Dysgu Proffesiynol Parhaus, Gofal Cymdeithasol Cymru.

Rydym yn cefnogi datblygiadau gyda’r Fframwaith Maethu Cenedlaethol – Fframwaith 
Dysgu a Datblygu i Ofalwyr Maeth ar ôl Cymeradwyaeth. Rydym yn cefnogi hyn i wella 
sgiliau gweithwyr cymdeithasol wrth weithio’n uniongyrchol gyda gofalwyr maeth.

Rydym wedi cynnal digwyddiadau is-ranbarthol hefyd i hybu pwysigrwydd Gwaith Stori 
Bywyd i wella hunanbarch ymhlith ein plant sy’n derbyn gofal.

B. Cyllid a chynllunio ar gyfer y dyfodol

Yn ystod y pedair blynedd diwethaf mae Gofal Cymdeithasol Oedolion wedi sicrhau 
arbedion o £6,848,821 ac mae Gofal Cymdeithasol i Blant wedi sicrhau arbedion o 
£1,062,000. Yn ogystal â hyn mae ein cyllidebau wedi mynd yn llai yn sgil colli arian 
demograffeg Llywodraeth Cymru (£2,000,000) ac arian Cefnogi Pobl (£200,000).

Rydym wedi diweddaru ein cynlluniau ariannol tymor canolig a chynlluniau arbedion 
effeithlonrwydd ein gwasanaethau, ac rydym yn parhau i roi ystyriaeth i bwysau a ddaw yn 
y dyfodol wrth gynllunio ein cyllidebau.
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Mae gan y cyngor broses gyllidebu gadarn sy’n gofyn i reolwyr nodi arbedion posibl dros 
gyfnod o dair blynedd.

Mae adrannau fel gwasanaethau cymdeithasol – y mae ganddynt ddyletswydd gofal – yn 
derbyn cymaint o gymorth â phosibl.

Er mwyn ymateb i’r heriau sylweddol hyn, rydym wedi gorfod ailsiapio ac aildendro 
gwasanaethau er mwyn lleihau costau. Ond rydym wedi gwneud pob ymdrech i leihau’r 
effaith ar bobl agored i niwed

C. Arweinyddiaeth wleidyddol, llywodraethiant ac atebolrwydd

Ar lefel wleidyddol, mae’r cyngor yn cael cymorth grŵp gweithredol o gynghorwyr – yr 
‘aelodau arweiniol’ – sy’n gwneud penderfyniadau allweddol. 

Maent yn derbyn cymorth gan y pwyllgorau craffu. Mae Gwasanaethau Cymdeithasol yn 
cael ei oruchwylio gan y Pwyllgor Craffu ar Ddiogelu, Cymunedau a Lles.

Ar lefel reolaethol, mae’r Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol (y Prif Swyddog) yn 
adrodd yn uniongyrchol i Brif Weithredwr y cyngor, ac maent yn derbyn cymorth gan Dîm 
Rheoli Adrannol.

Mae’r cynghorwyr ac uwch reolwyr sydd â’r cyfrifoldebau arweiniol hyn yn deall 
pwysigrwydd gwasanaethau cymdeithasol, ac mae polisi’r cyngor yn nodi y byddwn 
yn blaenoriaethu gwasanaethau sy’n rhoi cymorth i bobl agored i niwed wrth bennu 
cyllidebau, gwneud arbedion a newid ein ffordd o weithio.

Gweithio mewn partneriaeth

Cafodd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Wrecsam ei sefydlu o ganlyniad i Ddeddf 
Cenedlaethau’r Dyfodol.

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

Er mwyn ei helpu i wneud hyn, mae gan y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus fyrddau 
gwahanol sy’n gweithio ar faterion gwahanol. 

Blaenoriaethau’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yw:

• Bod plant a phobl ifanc yn cael y dechrau gorau mewn bywyd. 

• Bod pawb yn gallu dysgu a datblygu drwy gydol eu hoes.
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Trefniadau diogelu

Mae ein Polisi Diogelu Corfforaethol yn hybu gwell dealltwriaeth ymlith staff, cynghorwyr 
a phobl sy’n gweithio ar ein rhan am y canllawiau sydd yn eu lle ar gyfer diogelu plant ac 
oedolion.

Datblygwyd cynllun gweithredu cysylltiedig er mwyn ein helpu ni i fodloni’r argymhellion 
yn arolwg Swyddfa Archwilio Cymru Trefniadau Diogelu Corfforaethol Cynghorau Cymru 
(cyhoeddwyd ym mis Mehefin 2015). 

Fel rhan o’r Cynllun Gweithredu Diogelu Corfforaethol, cafodd hyfforddiant ei gyflwyno yn 
llwyddiannus ar draws pob adran ac mae modiwl e-ddysgu Diogelu Corfforaethol bellach 
yn rhan o fodiwlau gorfodol y cyngor i’r holl staff.

Mae’r cyngor yn dal i gydymffurfio â’r ddyletswydd ‘atal’ (‘Prevent’) o dan Ddeddf 
Gwrthderfysgaeth a Diogelwch 2015. 

Mae’r ddeddf hon yn ei gwneud yn ofynnol i’r cyngor chwarae rhan wrth ymateb i’r her 
ideolegol – gan helpu i atal pobl rhag cael eu denu at derfysgaeth. 

Felly os ydym o’r farn bod unigolyn mewn perygl o gael ei radicaleiddio, byddwn yn 
gweithio gyda sefydliadau eraill i asesu’r sefyllfa, gan ddatblygu cynllun cymorth ar gyfer yr 
unigolyn. 

Fel y nodwyd eisoes, rydym wedi cyflwyno newidiadau a gwelliannau sylweddol i’n Tîm 
Diogelu Oedolion.

Rydym hefyd yn cael ein cynrychioli ar Fwrdd Diogelu Gogledd Cymru a grwpiau cyflawni 
lleol, ac mae llawer o waith yn cael ei wneud i roi cyhoeddusrwydd i fater diogelu – gan 
gynnwys cymryd rhan yn Wythnos Genedlaethol Diogelu.



69

6. Rhagor o wybodaeth

Mae’r adran olaf hon yn cynnwys rhestr o’r gwefannau lle gallwch gael rhagor o wybodaeth 
ynglŷn â rhai o’r pethau y cyfeirir atynt yn yr adroddiad hwn. 

Strwythur y Cyngor

wrecsam.gov.uk/cyngor

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Wrecsam

bgcwrecsam.org

Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru

Yn helpu i sicrhau bod plant ac oedolion agored i niwed yn cael eu hamddiffyn rhag cam-
driniaeth ac esgeulustod.

bwrdddiogelugogleddcymru.cymru

Cynllun y Cyngor

Cynllun trosfwaol sy’n diffinio lle mae’r cyngor yn canolbwyntio ei ymdrechion.

wrecsam.gov.uk/service/gofal-cymdeithasol-i-oedolion/dogfennau-gofal-cymdeithasol-
i-oedolion-allweddol

Eich Llais Wrecsam

Gwefan ymgynghori’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus – defnyddir y wefan gan y cyngor 
ar gyfer cynnal arolygon ar-lein.

yourvoicewrexham.net

Cwynion a chanmoliaeth am y Cyngor 

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

Dewis Cymru

dewis.cymru

https://www.wrecsam.gov.uk/cyngor
https://www.bgcwrecsam.org/
https://www.bwrdddiogelugogleddcymru.cymru/
https://www.wrecsam.gov.uk/service/gofal-cymdeithasol-i-oedolion/dogfennau-gofal-cymdeithasol-i-oedolion-allweddol
https://www.wrecsam.gov.uk/service/gofal-cymdeithasol-i-oedolion/dogfennau-gofal-cymdeithasol-i-oedolion-allweddol
http://www.yourvoicewrexham.net
https://www.wrecsam.gov.uk/service/cysylltu/canmoliaeth-chwynion
https://www.dewis.cymru
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Arolygiaeth Gofal Cymru

Yn cynnal arolygon o wasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol ac yn adrodd ar eu 
heffeithlonrwydd.

arolygiaethgofal.cymru

Adroddiad Cyngor Wrecsam:

• Perfformiad blynyddol 18-19

• Ardroddiad gwerthuso perfformiad 14-15

• Oedolion hŷn – 2019

• Gwasanaethau plant – 2017

• Adrodd ar wasanaethau gofal rheoledig yn Wrecsam

Adroddiadau a dogfennau’r Cyngor

wrecsam.gov.uk

• Polisi codi tâl

• Adroddiad monitro contractau

• Adroddiad Diogelu

• Polisi Diogelu Corfforaethol (Amddiffyn Plant)

• Arolwg o Wasanaethau Dydd

• Strategaeth Datblygu’r Gweithlu Cyngor Wrecsam

• Cynllun hyfforddiant, llawlyfr ac adroddiad canol blwyddyn Datblygu’r Gweithlu 

• Safonau’r Gymraeg 

• Cynllun Heneiddio’n Dda Wrecsam

• Tudalennau gwe Cludiant

• Cynllun teithio Wrecsam – Wrecsam Cysylltiedig

• Strategaeth Dai

Rhaglen ariannu Cefnogi Pobl

wrecsam.gov.uk/assets/pdfs/housing/supporting_people/supporting_people_
directory_w.pdf

https://arolygiaethgofal.cymru/
https://www.wrecsam.gov.uk/
https://www.wrexham.gov.uk/assets/pdfs/housing/supporting_people/supporting_people_directory_w.pdf
https://www.wrexham.gov.uk/assets/pdfs/housing/supporting_people/supporting_people_directory_w.pdf
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