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Nod ein taith tuag at welliant 
yw cyflawni’r canlynol:
1. Model darparu sefydliadol sy’n addas i’r diben;

2. Parhau i ddatblygu gweithlu medrus a 
sefydlog;

3. Cyflwyno prosesau a gweithdrefnau effeithiol; 

4. Cyflwyno arferion a gwasanaethau o ansawdd 
uchel; 

5. Gweithio’n effeithiol gyda phartneriaid 
mewnol ac allanol; a 

6. Sicrhau y gall plant a theuluoedd gymryd 
rhan mewn gwasanaethau a phenderfyniadau 
amdanyn nhw.



Nodau ar gyfer 2022/23
Eleni, mae Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol i Blant Wrecsam 
yn anelu i gyflawni’r pump peth canlynol: 

1. Rhoi llais plant a phobl ifanc yn ganolog i bopeth a 
wnawn ni.

2. Gweithlu rhagorol a sefydlog.  

3. Arferion o safon sydd yn darparu gofal a 
chefnogaeth ragorol i blant a theuluoedd. 

4. Sefydlogrwydd cynnar i blant.

5. Gwasanaeth atal a chymorth cynnar gwell i blant a 
theuluoedd.
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I wneud hyn, mae yna ddatblygiadau 
pwysig y byddwn ni’n canolbwyntio arnynt:

1.  Rhoi llais plant a phobl ifanc yn ganolog i bopeth a  
 wnawn ni.

Er mwyn cyflawni hyn byddwn yn:

• Gweithredu dull sy’n canolbwyntio ar y plentyn; 

• Lansio Strategaeth Gyfranogi Plant a Phobl Ifanc; a 

• Sicrhau fod gan bob plentyn rydym yn gweithio drostynt fynediad  
at eiriolaeth.

2. Gweithlu rhagorol a sefydlog.
Er mwyn cyflawni hyn byddwn yn:

• Annog arweinyddiaeth dda; 

• Llunio a gweithredu ein Cynllun Recriwtio a Chadw; ac

• Annog syniadau arloesol i recriwtio megis ‘Datblygu ein Gweithlu  
ein Hunain’.

3.  Arferion o safon sydd yn darparu gofal a  
 chefnogaeth ragorol i blant a theuluoedd.

Er mwyn cyflawni hyn byddwn yn:

• Sefydlu ein Fframwaith Arferion, Perfformiad ac Ansawdd; 

• Adolygu ein timau gofal cymdeithasol i blant; a

• Sefydlu trefniadau sicrhau ansawdd cadarn drwy Swyddogion 
Diogelu ac Adolygu Annibynnol.



4. Sefydlogrwydd cynnar i blant.
Er mwyn cyflawni hyn byddwn yn:

• Gweithredu ein Strategaeth Lleoliadau Digonol; 

• Gweithredu ein Cynllun Gweithredu Rhianta Corfforaethol; a

• Lansio ein cynllun Gofal yn Nes at y Cartref.

5. Gwasanaeth atal a chymorth cynnar gwell i blant  
 a theuluoedd. 

Er mwyn cyflawni hyn byddwn yn:

• Sefydlu un porth ar-lein i gael gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth;  

• Adolygu ein gwasanaethau ataliol; a 

• Lansio a sefydlu ein Strategaeth Atal a Chymorth Cynnar.

Mae yna lawer o bethau 
eraill y byddwn i gyd yn  
eu gwneud i helpu.
Bob wythnos, rydym eisiau gwybod beth 
rydych chi a’ch tîm wedi bod yn ei wneud  
i’n helpu ni i gyflawni’r amcanion hyn.

Felly gadewch i ni wybod drwy e-bostio:

hos.childrenservices@wrexham.gov.uk

A phan fyddwch chi’n rhoi gwybod i ni,  
fe hoffem ni ddweud wrth y byd a’r betws!
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