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Cyflwyniad a Chefndir 

 

Mae Gwasanaeth Maethu Wrecsam yn wasanaeth maethu awdurdod lleol sy’n darparu 
ystod o leoliadau gofal maeth i blant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal gan Gyngor Bwrdeistref 
Sirol Wrecsam. 

Mae Rheoliad 63 o Reoliadau Gwasanaethau Maethu Rheoleiddiedig (Darparwyr 
Gwasanaethau ac Unigolion Cyfrifol) (Cymru) 2019 yn dweud bod yn rhaid i Reolwr yr 
Awdurdod Lleol gynnal systemau ar gyfer monitro a gwella ansawdd y gwasanaeth. 

Rhaid i’r rheolwr wneud darpariaeth ar gyfer adolygu ansawdd y gofal a’r cymorth mor aml 
ag y bo angen ond o leiaf bob chwe mis. Pwrpas yr Adroddiad Ansawdd Gofal yw cyflwyno 
asesiad o safon y gofal a'r gefnogaeth a ddarperir ac argymhellion ar gyfer gwella'r 
gwasanaeth. 

Lluniodd y Gwasanaeth Perfformiad, Gwella a Phartneriaethau yr adroddiad mewn 
partneriaeth â'r Adran Gofal Cymdeithasol. Mae cynllun a chynnwys yr adroddiad wedi’u 
haddasu i fodloni’r Rheoliadau Maethu newydd a ddaeth i rym ym mis Ebrill 2019. 

Cafodd yr adroddiad ei lunio a'i ysgrifennu gan yr Uwch Swyddog Perfformiad, Gwella a 
Phartneriaeth yn dilyn dadansoddiad o ystod o ddeunydd o amrywiaeth o ffynonellau gan 
gynnwys arolygon o blant sy'n derbyn gofal, gofalwyr maeth a gweithlu'r Gwasanaeth 
Maethu. Roedd hyn ochr yn ochr ag adolygiad o ddogfennaeth, trafodaethau gydag aelodau 
tîm o fewn y gwasanaeth a chyfarfodydd rhithiol gyda'r Pennaeth Gwasanaeth Rhianta 
Corfforaethol a'r Rheolwr Tîm ar gyfer Maethu. Cyflawnwyd y gwaith hwn ym mis 
Hydref/Tachwedd 2021.  

Mae’r adroddiad yn cyflwyno adolygiad o’r meysydd a restrir isod ac ym mhob achos mae’n 
archwilio ‘beth rydyn ni’n ei wneud yn dda’ a ‘pha feysydd rydyn ni eisiau neu angen eu 
datblygu ymhellach’. Mae'r cynllun gweithredu a gyflwynir yn Atodiad 1 yn nodi'r camau 
gweithredu a ddatblygwyd o ganlyniad i'r adolygiad.   

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

Safon 2: Gweithio gyda phobl a phartneriaid i warchod a hyrwyddo lles corfforol, meddyliol 
ac emosiynol. 

Safon 3: Diogelu pobl rhag camdriniaeth, esgeulustod neu niwed. 

Safon 4: Helpu pobl i ddysgu, datblygu a chymryd rhan mewn cymdeithas. 

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

Safon 6: Helpu pobl i sicrhau mwy o les economaidd, cael bywyd cymdeithasol a byw mewn 
cartref addas sy’n bodloni eu hanghenion. 
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Safon 1: Helpu pobl i gyflawni’r canlyniadau lles a ddymunant. 

 

Ein Ffocws 

 

Mae Tîm Gwasanaethau Maethu Wrecsam wedi gweithio’n galed dros y chwe mis diwethaf i 
geisio parhau i gyflwyno gwelliannau i wasanaethau o dan amgylchiadau digynsail a’r heriau 
parhaus sy’n deillio o bandemig Covid-19. Mae’r tîm wedi dangos gwytnwch a bod yn 
agored i newid mewn ymateb i ddatblygiadau parhaus yng Ngwasanaeth Gofal 
Cymdeithasol Plant CBS Wrecsam ac yn parhau i ddangos brwdfrydedd wrth wella 
canlyniadau i’r plant a’r bobl ifanc yn eu gofal.  

Mae'r gwasanaeth wedi parhau i roi pwyslais ar bwysigrwydd gyrru gwelliannau ymlaen yn y 
ddarpariaeth o leoliadau sefydlog lle mae plant yn cael profiadau da ac yn cael eu cefnogi'n 
dda. Mae Gwasanaeth Maethu Wrecsam yn deall, wrth wneud hynny, bod plant yn cael y 
cyfleoedd i ffynnu a chyflawni'r canlyniadau y maent eu heisiau.Wedi'i dystiolaethu trwy 
nodiadau cyfarfod a thrafodaethau ag aelodau'r tîm, mae'n amlwg bod yr holl dîm o fewn 
Gwasanaeth Maethu Wrecsam yn parhau i ddeall ffocws trosfwaol darparu lleoliadau 
sefydlog a sut mae gweithgareddau a strategaethau'r Gwasanaethau Maethu yn cyfrannu at 
y gwelliannau hyn.  

Mae is-grŵp y Panel Rhianta Corfforaethol – Tîm Recriwtio a Chadw Gofalwyr Maeth yn 
parhau i gyfarfod. Mae cynllun gweithredu'r Is-grŵp Recriwtio a Chadw Gofalwyr Maeth yn 
darparu tystiolaeth o'r ymrwymiad arfaethedig i wella nifer y Gofalwyr Maeth drwy'r gwaith 
parhaus sydd wedi'i gynnwys yn y Cynllun. Nid oedd y Cynllun ar gael ar gyfer yr adolygiad 
hwn.  

Mae gwella’r gallu i gymhathu plant yn well â’u lleoliadau wedi’i gynnwys yng Nghynllun y 
Cyngor (2020-2023), drwy waith y Bwrdd Blaenoriaeth ‘Gwella Iechyd a Lles: Gyda Ffocws 
ar Flaenoriaethu Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol Plant’ a’r Bwrdd Gwella Carlam. Wedi’i 
gynnwys yn y datganiadau llwyddiant ar gyfer y flaenoriaeth hon mae'r ymrwymiad i gynyddu 
gofalwyr maeth mewnol trwy well cadw a recriwtio. Y targed ar gyfer 2021/22 yw gwella 
gofalwyr maeth generig o 55 ar ddiwedd mis Mawrth 2021 i 93 o ofalwyr maeth generig 
erbyn diwedd 2021/22 (gweler adran 6 o’r adroddiad am adborth ar y mesur perfformiad 
hwn).  Mae’r canlyniad yn cael ei graffu’n chwarterol gan y Bwrdd Blaenoriaeth ac yn 
chwarter 2 a chwarter 4 gan yr Uwch Dîm Arwain, yr Aelodau Arweiniol a’r Bwrdd 
Gweithredol.  

Mae'r plant yn teimlo bod eu lleisiau'n cael eu clywed, bod ganddynt ddewis o 
ran eu gofal a'u cymorth 

Pan fydd plant mewn gofal yn cael eu trin ag urddas a pharch, mae eu profiadau cadarnhaol 
yn dylanwadu ar eu lles; mae Addewid Wrecsam yn parhau i nodi addewidion rhianta 
corfforaethol Cyngor Wrecsam.  

Gofynnwyd i ofalwyr maeth yn yr Arolwg Gofalwyr Maeth chwe-misol – i ba raddau y maent 
yn cytuno bod Gwasanaeth Maethu Wrecsam yn cyflawni eu haddewid i blant a phobl ifanc 
yn eu gofal.  Mae’r ymatebion i’w gweld isod ac yn dangos adborth cadarnhaol ar y cyfan, 
gyda 50% o ymatebion cadarnhaol. Mae hyn yn ostyngiad bach o 65.38% ym mis Mai 2021 
ond yn dal i fod yn gynnydd o arolygon blaenorol. Cynhaliwyd yr arolwg ym mis Tachwedd 
2021 ac adroddir ar y canlyniadau drwy gydol yr Adroddiad Ansawdd Gofal hwn. Ymatebodd 
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33 o ofalwyr maeth i’r arolwg ar-lein, gyda 23 yn ateb pob cwestiwn yn llawn. Mae hyn yn 
dangos tuedd gynyddol yn y gyfradd ymateb. 

 

 

 

Diwallu 
Addewid 
Wrecsam 

      

Cytuno’n 
Gryf 

Tueddu I 
gytuno 

Niwtral Tueddu I 
anghytuno 

Anghytuni’n 
gryf 

Ddim yn 
gwybod 

Cyfansw
m 

5 8 8 4 0 1 26 

19.23% 30.77% 30.77% 15.38% 0.00% 3.85% 100.00% 

 

Gofynnwyd i'r ymatebwyr ymhelaethu ar eu hymatebion i'r cwestiwn uchod. Roedd yr 
ymatebion yn gymysg gan gynnwys: 

• Os byddaf yn ffonio gweithiwr cymdeithasol y plant gyda chais y maent wedi'i wneud 
mae'n gwneud ei gorau glas i hwyluso hyn. 

• Gwerthfawrogi bod y Gwasanaeth dan alw digynsail. Ond esboniad yw hwn nid 
esgus. 

Mae arolwg blynyddol ‘Mesur yr Addewid’ yn cynnig cyfle i fesur barn plant a phobl ifanc ar 
Gyngor Wrecsam yn cyflawni addewidion yr Addewid.  Adroddwyd ar ganlyniadau’r arolwg 
hwn yn adroddiad Ansawdd Gofal Gwasanaeth Maethu Mehefin 2021. Bydd yr arolwg 
blynyddol nesaf ym mis Mehefin 2022.   

Ochr yn ochr â hyn, mae datganiadau llesiant chwarterol gan blant a phobl ifanc yn cael eu 
coladu gan ddefnyddio’r ap ‘Mind of My Own’. Cymerwyd ciplun yn ystod chwarter 1 a 
rhennir ymatebion drwy gydol yr adroddiad hwn. Mae’r themâu yn cynnwys: 

• Sut rydw i'n teimlo 
• Lle dwi'n byw 
• Lles  
• Addysg 
• Perthnasoedd 

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

Diwallu Addewid Wrecsam
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• Gofalwr maeth 
 

Rhwng 1 Ebrill a 31 Medi roedd 3 chyfrif gweithiwr ychwanegol a 32 o gyfrifon pobl ifanc 
ychwanegol wedi’u hychwanegu at yr ap ‘Mind of My Own’. Yn y cyfnod hwn, derbyniwyd 59 
datganiad ‘One App’ a 6 ‘Express’ gan bobl ifanc drwy’r ap.  

Mae plant yn cael eu hannog i fynychu eu hadolygiadau cynlluniau gofal er mwyn sicrhau eu 
bod yn cael eu cynnwys mewn penderfyniadau cynllunio. Yn unol â Rheoliadau 
Gwasanaethau Maethu Rheoleiddiedig (Cymru) 2019, mae Gwasanaeth Maethu Wrecsam 
yn cydymffurfio â’r cyfrifoldeb i ystyried barn y plentyn a’r bobl ifanc wrth ddatblygu 
cynlluniau gofal, i adlewyrchu eu dewis o’r cyfleoedd sydd ar gael iddynt.  

Er nad yw pob plentyn yn mynychu eu hadolygiadau o gynlluniau gofal, gofynnir am eu barn 
cyn y cyfarfod.  Ceir tystiolaeth mewn adolygiadau o gynlluniau gofal bod hyn yn digwydd, a 
darperir lle i gofnodi barn y plant a'r bobl ifanc.  Mae ISROs yn ymwneud yn weithredol â’r 
plant a’r bobl ifanc cyn i’r adolygiadau gael eu cynnal. Os nad yw plant a phobl ifanc yn 
bresennol yn yr adolygiad, bydd yr ISRO yn cyflwyno eu barn.  

Mae’r Tîm Rheoli Maethu wedi parhau i bwysleisio pwysigrwydd llais plant a phobl ifanc wrth 
gynllunio gofal a gwneud penderfyniadau. Mae cronfa ddata cadw cofnodion CHARMs 
bellach yn cynnwys blwch ticio ‘child/young person seen?’. Bydd Gweithwyr Cymdeithasol 
Goruchwyliol yn ticio i ddweud y gwelwyd y plentyn/plant yn ystod yr ymweliad, fel rhan o'r 
ddogfen oruchwylio.  

Mae’r Cyngor Gofal Pobl Ifanc yn parhau i gefnogi cyfleoedd i’r Gwasanaeth Maethu ddysgu 
oddi wrth blant mewn gofal.  Mae'r Cyngor Gofal yn cyfarfod yn fisol, ac mae uchafbwyntiau'r 
chwe mis diwethaf yn cynnwys:  

• Digwyddiad Hawl i Holi i Bobl sy’n Gadael Gofal a gynhaliwyd ar 19 Mai 2021 yn 
cynnwys 8 Cynghorydd; rhoi cyfle i drafod materion cyfoes.  

• Cynhaliwyd Digwyddiad Mini cyntaf y Cyngor Gofal yn Xplore ddydd Mawrth 2 
Mehefin. 

• Ymgynghorodd y grŵp ar gynnwys y blychau croeso a phenderfynwyd ar nifer o 
eitemau hanfodol i'w cynnwys.  

Mae rheolwyr ac ymarferwyr wedi ymrwymo i sicrhau bod lleisiau a safbwyntiau pob plentyn 
yn ganolog i’w hasesiadau, ac yn llywio cynllunio gofal a chymorth. Trwy barhau i ddefnyddio 
eiriolwyr (a drafodir isod), ap ‘Mind of My Own’ a’r Cyngor Gofal, gall plant fod yn hyderus 
bod eu lleisiau’n cael eu clywed a bod y gwasanaeth yn symud tuag at ddull sy’n 
canolbwyntio ar y plentyn. 

Defnyddio Eiriolwyr 

Mae plant yn cael y cyfle i fod yn rhan o'u cynlluniau gofal a chânt eu cefnogi trwy hyrwyddo 
eiriolwyr ffurfiol ac anffurfiol i gymryd perchnogaeth o'r cynlluniau hyn.  Mae Rheoliadau 
Gwasanaethau Maethu Rheoleiddiedig (Darparwyr Gwasanaethau ac Unigolion Cyfrifol) 
(Cymru) 2019, rhan 10, yn cydnabod pwysigrwydd defnyddio eiriolwyr i sicrhau bod 
Gwasanaethau Maethu yn gweithredu mewn ffordd agored a thryloyw gydag unrhyw blentyn 
a leolir gan y darparwr gwasanaeth.  

Mae atgyfeiriadau eiriolwyr i TGP Cymru yn cael eu dadansoddi bob chwarter i fesur yr 
ymrwymiad i ddarparu cynrychiolaeth eiriolwyr, gan sicrhau datblygiad cyson cynlluniau a 
gynhyrchir ar y cyd.  Gwelodd Chwarter 1 gynnydd yn nifer y plant a phobl ifanc a oedd yn 
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defnyddio Eiriolaeth Seiliedig ar Faterion (IBA). Derbyniodd cyfanswm o 53 o blant a phobl 
ifanc IBA o gymharu â 33 yn chwarter 4. Gostyngodd hyn wedyn i 41 yn chwarter 2. Bu 
cynnydd yn nifer y materion yr ymdriniwyd â hwy yn chwarter 1; 110 o faterion o gymharu â 
70 yn chwarter 4, gyda gostyngiad yn chwarter 2.   

 

Mae Gofal Cymdeithasol Plant Wrecsam yn sicrhau bod 100% o’r plant a’r bobl ifanc sy’n 
gymwys ar gyfer y Cynnig Rhagweithiol yn cael cynnig cyfarfod Cynnig Rhagweithiol. Yn 
ystod chwarter 1, roedd 58 o blant a phobl ifanc yn gymwys ar gyfer y Cynnig Rhagweithiol o 
Eiriolaeth a derbyniwyd 21 o atgyfeiriadau Cynnig Rhagweithiol. Derbyniodd 15 o blant/pobl 
ifanc y Cynnig Rhagweithiol. O'r rhain, roedd 11 yn CLA a 10 yn CP. Atgyfeiriwyd 2 o 
blant/pobl ifanc ar gyfer y Cynnig Rhagweithiol o Eiriolaeth nad oeddent am gyfarfod ag 
eiriolwr, a nododd 4 nad oedd angen y gwasanaeth bryd hynny. Yn ystod y chwarter 
blaenorol, cafwyd 42 o atgyfeiriadau Cynnig Rhagweithiol gyda 13 yn derbyn y Cynnig 
Rhagweithiol o Eiriolaeth.  

Yn ystod chwarter 2, roedd 57 o blant a phobl ifanc yn gymwys ar gyfer y Cynnig 
Rhagweithiol o Eiriolaeth a derbyniwyd 34 o atgyfeiriadau Cynnig Rhagweithiol. O'r rhain, 
roedd 3 yn CLA a 31 yn CP. Cynhaliwyd 33 o gyfarfodydd Cynnig Rhagweithiol, gydag 1 
person ifanc yn gwrthod cyfarfod ag eiriolwr.  O’r 33 o gyfarfodydd a gynhaliwyd, derbyniodd 
12 o blant/pobl ifanc y cynnig ac ymgysylltu â chymorth eiriolaeth yn seiliedig ar faterion a 
phenderfynodd 21 o blant/pobl ifanc nad oedd angen y gwasanaeth arnynt ar hyn o bryd. 

Er mwyn parhau i hyrwyddo’r defnydd o’r gwasanaeth eiriolaeth a gwella ymwybyddiaeth, 
rhannwyd fideo hyfforddi byr gyda Gofal Cymdeithasol Plant i egluro sut mae’r gwasanaeth 
yn gweithredu ac i arfogi Gweithwyr Cymdeithasol yn well i atgyfeirio plant a phobl ifanc. 
Diweddarwyd y ffurflen atgyfeirio i wella effeithlonrwydd y broses atgyfeirio.  

Swyddogion Diogelu ac Adolygu Annibynnol 

Mae’r Swyddogion Diogelu ac Adolygu Annibynnol (ISRO) yn parhau i weithredu fel 
swyddog arweiniol wrth gydlynu ymateb rhyngasiantaethol effeithiol ar gyfer Plant sy’n 
Derbyn Gofal. Yn ystod adolygiadau Plant sy’n Derbyn Gofal (LAC), mae’r ISRO’s yn holi 
ynghylch cwblhau Cynlluniau Addysg Personol (PEPs), asesiadau iechyd a gwiriadau 
deintyddol. Cyfrannodd un ISRO ei farn ar y rôl dros y chwe mis diwethaf. 

Mae'r ISRO yn adrodd ar y cyd fod ganddynt berthynas waith dda gyda'r gwasanaeth 
maethu ac yn adrodd bod ansawdd y gofal a roddir i blant a phrofiadau gofal yn dda iawn. 
Peth positif arall yw, oherwydd yr addewid SGO sydd bellach ar waith, mae maethu am y tro 
cyntaf ers nifer o flynyddoedd â mwy o ofalwyr maeth generig nag unigolion cysylltiedig. 
Bydd hyn yn arwain at weithwyr cymdeithasol goruchwyliol yn gallu rhoi’r cymorth sydd ei 
angen i'n gofalwyr maeth generig. Y pryderon a godwyd gan yr ISRO oedd diffyg lleoliadau 
therapiwtig, dim lleoliadau addas ar gyfer pobl ifanc heriol yn eu harddegau sy'n golygu eu 
bod yn byw mewn llety heb ei reoleiddio am gyfnod o amser. Newidiadau mewn gweithwyr 
cymdeithasol goruchwyliol. 

 Ch3 
(2020/21) 

Ch4 
(2020/21) 

Ch1 
(2021/22) 

Ch2 
(2021/22) 

Eiriolaeth Seiliedig ar Faterion 
(IBA) 

30 33 53 41 

Materion yr ymdrinwyd â hwy 50 70 110 84 
Cymorth i Rai sy’n Gadael 
Gofal 

3 1 4 1 

Cymorth gyda Chŵyn 2 2 1 0 



9 
 

Mae Gofal Cymdeithasol Plant yn gweithio gyda chydweithwyr yn Adnoddau Dynol i wella 
sefydlogrwydd swyddi’r Swyddogion Diogelu ac Adolygu Annibynnol (ISRO). Yn chwarter 2 
mae ar hyn o bryd 4 ISRO parhaol, 1 Arweinydd Tîm dros dro (sy’n cefnogi’r Pennaeth 
Gwasanaeth sy’n dal yr adrannau 5) a 2 weithiwr asiantaeth.  Lansiwyd ymgyrch ddiweddar 
ym mis Medi, a arweiniodd at gynnig swydd barhaol i 3 ymgeisydd.  O ganlyniad, yn amodol 
ar ganlyniad geirdaon a gwiriadau, rhagwelir y bydd 7 ISRO yn eu swyddi erbyn Chwefror 
2022.  Bydd hyn yn galluogi'r ISRO's i gyflawni eu dyletswyddau yn unol â deddfwriaeth a'u 
galluogi i ddatblygu'r gwasanaeth gyda mwy o gymorth yn cael ei gynnig i'r adran. 

Mynediad at gyngor a gwybodaeth glir a dealladwy 

Mae Gwasanaethau Maethu Wrecsam wedi parhau i gefnogi ail-lunio'r mynediad sydd gan 
ddefnyddwyr gwasanaeth i gyngor, gwybodaeth a chymorth clir a dealladwy.  Mae’r wefan 
wedi parhau i ddatblygu ac mae bellach wedi’i rhestru ar dudalen gyntaf Google gan sicrhau 
cynnydd mewn ymweliadau. Gellir gweld y wefan 
yma:www.wrecsam.maethucymru.llyw.cymru.Mae Atodiad 2 yn rhoi dadansoddiad 
dadansoddol o safbwyntiau cynulleidfaoedd gan Google o'r wefan newydd.  

Ers 1 Ebrill 2021 tan 31 Medi 2021, mae 11 ymholiad newydd wedi dod i law drwy’r ffurflen 
ymholiadau ar y wefan, 4 o’r rhain wedi cael ymweliadau cychwynnol a 3 wedi symud 
ymlaen i’r cam ymgeisio a gwiriadau.  

Mae datblygiad parhaus polisïau cyfeillgar i blant wedi canolbwyntio ar gadw at hawliau 
plant. Lle mae plant yn teimlo nad yw eu hawliau wedi’u cydnabod, bydd arolwg blynyddol 
‘Mesur yr Addewid’ yn rhoi cyfle i blant herio ac uwchgyfeirio eu pryderon. Mae’r datblygiad 
diweddaraf, cartŵn a grëwyd i egluro’r broses Cynnig Gwarcheidiaeth Arbennig bron wedi’i 
chwblhau a gobeithio y caiff ei ddefnyddio cyn bo hir.  

Mae blychau croeso yn parhau i gael eu datblygu a'r cynnwys yn cael ei fireinio mewn 
partneriaeth â'r Cyngor Gofal.  Mae'r blwch croeso yn darparu cymysgedd o wybodaeth pan 
ddaw plant i ofal gan gynnwys anrhegion a fydd yn helpu'r plant/pobl ifanc i ymgartrefu yn yr 
ychydig wythnosau cyntaf. 

Cynhaliwyd yr Arolwg Gofalwyr Maeth chwe-misol ym mis Tachwedd 2021. Mae'r siart isod 
yn dangos yr ymatebion. Yn yr arolwg, gofynnwyd i ofalwyr maeth a oedd gan blant/pobl 
ifanc a gofalwyr maeth fynediad at y wybodaeth gywir pan oedd ei hangen arnynt.Mae'r siart 
isod yn dangos yr ymatebion.  
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Mynediad i 
Wybodaet
h Gofalwyr 
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Gryf 

Tueddu I 
gytuno 

Niwtral Tueddu i 
anghytuno 

Anghytuno’
n gryf 

Ddim yn 
gwybod 

Cyfansw
m 

4 9 4 4 2 0 23 

17.4% 39.1% 17.4% 17.4% 8.7% 0.0% 
 

 

Pan ofynnwyd iddynt am fynediad at wybodaeth i blant a phobl ifanc, roedd mwyafrif yr 
atebion yn gadarnhaol ac yn debyg i’r arolwg blaenorol (Mai 2021). Pan ofynnwyd iddynt 
ymhelaethu, gwnaeth 2 ymatebydd sylw ar ddiffyg cyswllt gan Weithwyr Cymdeithasol Plant. 
Atebodd 4 o ymatebwyr gyda sylwadau cadarnhaol i'r Gweithwyr Cymdeithasol Goruchwyliol 
gan gynnwys; Mae’r gweithiwr cymdeithasol goruchwyliol yn iawn a gweithwyr cyswllt yn 
wych ond mae angen gosod strwythur o ran cefnogaeth gyda phwynt cyswllt ar gyfer pob 
ardal. Gwnaeth ymatebwr arall sylw hefyd am gysylltu ac awgrymodd gyfeiriadur ffôn a 
rennir; roedd hwn yn awgrym a ailadroddwyd yn ddiweddarach yn yr arolwg. Cafwyd sylw 
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hefyd yn canmol y tîm PASS ‘Mae’r tîm PAS yn aml yn angof yn dîm pwysig iawn ac yn 
gwneud eu gwaith yn wych’. 

Pan ofynnwyd iddynt ymhelaethu ar fynediad i wybodaeth i ofalwyr maeth, roedd y gyfradd 
ymateb gadarnhaol yn debyg i fis Mai 2021. Pan ofynnwyd iddo ymhelaethu, dywedodd un 
ymatebwr fod angen mwy o wybodaeth pan fo plentyn yn cyrraedd a dywedodd ymatebydd 
arall fod plentyn wedi cyrraedd heb waith papur.  

Cyflawni asesiadau yn amserol 

Mae'r tabl canlynol yn cyflwyno canran yr adolygiadau statudol plant sy'n derbyn gofal a 
gwblhawyd o fewn y terfynau amser. Mae’r data’n dangos tuedd ar i lawr o Ch4 2020/21. Nid 
yw adolygiadau statudol plant sy'n derbyn gofal yn gyfrifoldeb uniongyrchol Gweithwyr 
Cymdeithasol Goruchwyliol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae canran yr adolygiadau blynyddol a gwblhawyd o fewn yr amserlen yn benodol i'r 
Gwasanaeth Maethu; mae’r tabl isod yn dangos gwelliant o ostyngiad sylweddol yn Ch3 a 
Ch4 yn 2020/21.Sylwch fod y dull cyfrifo ar gyfer y mesur perfformiad wedi'i adolygu ers 
diwedd 2020/21.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae Gwasanaeth Maethu Wrecsam wedi parhau i elwa o Banel Maethu i adolygu 
asesiadau.  Mae’r panel yn gweithredu o fewn polisïau a gweithdrefnau ysgrifenedig penodol 

Mis / Blwyddyn Canran 

2020/21 Ch3 88.18% 

 

2020/21 Ch4 90.82% 

 

2021/22 Ch1 89.68% 

 

2021/22 Ch2 87.77% 
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82.91% 
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ac yn elwa o gadeirydd annibynnol, a chynrychiolaeth feddygol a chyfreithiol. Mae aelod 
etholedig yn eistedd ar y panel i gynnal ei swyddogaeth rhianta corfforaethol.  

Mae Atodiad 3 yn cyflwyno adborth ysgrifenedig llawn gan Gadeirydd Panel Maethu CBSW, 
am y cyfnod 1 Ebrill 2021 hyd at 31 Medi 2021. Dywed y Cadeirydd fod y gwaith papur yn 
parhau i wella er gwaethaf pwysau cynyddol ar y gwasanaeth i gyflawni o ganlyniad i'r 
cynnydd yn nifer y paneli oherwydd achosion Unigolion Cysylltiedig yn mynd i'r llys.  Mae 
presenoldeb holl aelodau gofynnol y panel yn parhau i fod yn dda ac nid oes angen canslo 
cyfarfod oherwydd nad oes cworwm a bydd Is-Gadeirydd newydd yn cael ei benodi ym mis 
Ionawr 2022. Braf yw bod cynnydd wedi bod yn nifer y Gweithwyr Cymdeithasol Gofal Plant 
sy’n mynychu’r Panel er mwyn sicrhau bod llais y plentyn yn cael ei gynnwys mewn unrhyw 
drafodaethau. 

Pa feysydd mae angen i ni eu gwella neu ydym ni am eu datblygu ymhellach? 

Gydag effaith Covid-19 yn y dyfodol yn parhau i fod yn aneglur, argymhellir bod 
trafodaethau'n cael eu cynnal ynghylch proses weithredol hirdymor y Panel Maethu a sut y 
gellir gwella'r defnydd effeithiol o dechnoleg wrth symud ymlaen.  

Yn dilyn hyrwyddo’r gwasanaeth eiriolaeth ar draws Gofal Cymdeithasol Plant, mae 
Gweithwyr Cymdeithasol Goruchwyliol yn cael cyfle i gynyddu ymwybyddiaeth o’r 
gwasanaeth ymhlith gofalwyr maeth er mwyn annog plant/pobl ifanc i ddefnyddio eiriolaeth.  

Ymateb i bryderon a godwyd gan ofalwyr maeth sy'n ei chael hi'n anodd cysylltu â'r 
gwasanaeth.  

Ymateb i bryderon am leoliadau gan yr ISROs ar gyfer pobl ifanc heriol yn eu harddegau 
sy'n byw mewn llety heb ei reoleiddio am gyfnod o amser.  

Pa gamau penodol sydd angen i ni eu cymryd i wneud y gwelliannau/datblygiadau? 

Gweler y cynllun gweithredu - Safon 1:  Helpu pobl i gyflawni’r canlyniadau lles a 
ddymunant. 

Safon 2: Gweithio gyda phobl a phartneriaid i warchod a hyrwyddo lles 
corfforol, meddyliol ac emosiynol. 

Mae Gwasanaeth Maethu Wrecsam yn parhau i ddefnyddio ap ‘Mind of My Own’ fel llwyfan i 
amddiffyn lles meddyliol ac emosiynol y plant yn eu gofal. Cedwir at y Polisi Mind of My Own 
pan fydd plant yn rhannu adborth sy'n peri pryder. Mae'r polisi'n darparu gwybodaeth am y 
broses cyswllt diogelwch a'r uwchgyfeiriadau. 

Nyrs Plant sy'n Derbyn Gofal 

I gefnogi iechyd plant sy'n derbyn gofal, mae gan Wasanaeth Maethu Wrecsam nyrs 
arbenigol amser llawn. Mae’r nyrs plant sy’n derbyn gofal yn gweithio’n agos gyda’r 
Gwasanaethau Iechyd a Phlant i sicrhau bod anghenion iechyd plant yn cael eu diwallu. 
Mae'r nyrs plant sy'n derbyn gofal yn gweithio'n agos gyda phlant, gweithwyr proffesiynol 
eraill a gofalwyr i fynd i'r afael ag unrhyw faterion iechyd neu bryderon a godwyd. Dywedodd 
y nyrs plant sy’n derbyn gofal fod nifer yr achosion LAC yn parhau i gynyddu gan roi galw 
ychwanegol ar gwblhau asesiadau iechyd. Disgwylir i'r nyrs LAC ymddeol ddiwedd Ionawr 
2022 gyda'r gobaith o ddychwelyd yn rhan amser.  Awgrymodd y nyrs LAC y byddai 1 rôl 
amser llawn ac 1 rôl rhan amser yn sicrhau bod cyfrifoldebau’r rôl yn cael eu cyflawni gyda’r 
gallu i ddarparu cymorth ychwanegol trwy ganolbwyntio ar asesiadau iechyd sylfaenol yn 
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unig. Mae rhestrau aros ar gyfer niwroddatblygiad hefyd yn cynyddu ac atgyfeiriadau iechyd 
meddwl, y ddau ohonynt angen cymorth ychwanegol sylweddol. 

Mae Gwasanaeth Maethu Wrecsam a’r nyrs LAC wedi sicrhau’n gyson bod 100% o blant 
sy’n derbyn gofal wedi’u cofrestru gyda Meddyg Teulu o fewn 10 diwrnod gwaith yn ystod 
chwarter 2. Mae'r perfformiad hwn wedi parhau'n gyson drwy bob chwarter.  

Cyflawni gwell canlyniadau lles personol 

Mae Gwasanaeth Maethu Wrecsam yn parhau i hyrwyddo eu rhestr gynhwysfawr o gynigion 
cymdeithasol a hamdden. Mae'r rhestr yn aros yr un fath heb unrhyw gynigion ychwanegol 
newydd dros y chwe mis diwethaf. 

Cefnogaeth: 

• Newyddlenni Gofalwyr Maeth  
• Grwpiau cefnogi 
• System cyfeillio anffurfiol  
• Hyfforddiant ar gyfer Gofalwyr Maeth  
• Cynnig Active 8 ar gyfer plant sy'n derbyn gofal 
• Cardiau Max Disgownt 
• CADW - Disgownt  
• Aelodaeth Rhwydwaith Maethu   
• Cyflogwr sy’n deall maethu - adolygiad blynyddol 5 diwrnod ychwanegol  
• Ymweliadau goruchwylio rheolaidd gan weithiwr cymdeithasol goruchwyliol a 

gweithiwr cymdeithasol y plentyn.  
• Llysgenhadon Gofalwyr Maeth  
• Tocynnau teulu i Erddig a Chastell y Waun  

 

Ariannol: 

• Lwfans gofal maeth yn seiliedig ar oedran   
• Taliad sgiliau    
• Gostyngiad Treth y Cyngor 75%  
• Cymorth ariannol ar gyfer adnoddau megis gwelyau newydd, cadeiriau gwthio 

 

Ym Medi 2021 recriwtiodd y Gwasanaeth Maethu ar gyfer Swyddog Lleoliad, mae’r swydd 
wedi’i llenwi gyda’r ymgeisydd sydd i fod i ddechrau yn y rôl ym mis Tachwedd 2021. Bydd y 
rôl yn cefnogi’r gwaith o negodi lleoliadau ac ymgysylltu â’r Cynghorwyr Ariannol Annibynnol 
i sicrhau, lle bo’n bosibl, y bydd plant a phobl ifanc yn cael eu lleoli yn Sir Wrecsam. 

Mae’r Tîm Gofalwyr Maeth wedi parhau i gefnogi gofalwyr maeth yn ystod y pandemig 
Covid-19 trwy alwadau ‘gwirio’ i gefnogi llesiant Gofalwyr Maeth ar ôl derbyn prawf Covid-19 
positif ar gyfer naill ai’r plant/pobl ifanc neu’r gofalwyr.   

Er mwyn gwella cefnogaeth therapiwtig, mae Gwasanaeth Maethu Wrecsam wedi bod yn 
gweithio'n agos gyda gwasanaeth CAMH i ddarparu sesiynau galw heibio rhithiol ar gyfer 
Plant sy'n Derbyn Gofal ac mae cyfarfodydd WRAP misol bellach yn rhoi mwy o bwyslais ar 
ddulliau therapiwtig. Mae'r gwasanaeth yn y broses o adolygu cytundeb WRAP ar hyn o 
bryd. 

Casglodd ap ‘Mind of My Own’ adborth gan Blant a Phobl Ifanc sy’n Derbyn Gofal ar eu 
llesiant. Mae’r siart isod yn dangos canran y plant a phobl ifanc (0 i 17+ oed) sy’n teimlo bod 
ganddynt ffactorau llesiant penodol yn eu bywydau. Ymatebodd 16 o blant a phobl ifanc i’r 
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datganiad hwn, gyda chanran uchel o ymatebwyr yn nodi bod ganddynt oedolyn y gallant 
ymddiried ynddo yn eu bywydau. Cyfeillion da oedd yr ymateb uchaf ar gyfer y grŵp oedran 
10 i 16. Ymatebion llawn ar gael yn atodiad 4. Tynnwyd y ciplun hwn yn ystod chwarter 1.   

 

 

% y bobl ifanc sydd â’r pethau yn eu bywyd Cyfanswm 0 - 9 10 - 
16 

17+ % 

Oedolyn y gallaf ymddiried ynddynt 14 4 10 0 88 
Rhywun y gallaf siarad â nhw 10 4 6 0 63 
Rhywun sy'n fy ngharu i am bwy ydw i 10 4 6 0 63 
Rhywun sydd bob amser ar fy ochr 
 

11 3 8 0 69 

Rhywle sefydlog i fyw 
 

10 2 8 0 63 

Brodyr neu chwiorydd dwi'n cyd-dynnu â nhw 
 

12 4 8 0 75 

Ffrindiau da 
 

15 4 11 0 94 

 

Gofynnwyd i’r 16 o ymatebwyr sut yr oeddent yn teimlo amdanynt eu hunain. Roedd 
mwyafrif yr ymatebion yn gadarnhaol. Er bod nifer o blant a phobl ifanc yn ystyried eu hunain 
yn swil. Gofynnwyd i’r 16 o ymatebwyr sut y maent yn ymdopi pan nad yw pethau’n mynd yn 
dda. Y gyfradd ymateb uchaf oedd ‘Try and block it out’ ac yn ail ‘be by myself’ sy’n 
awgrymu bod angen mwy o gymorth ar blant a phobl ifanc i ymateb i deimladau negyddol.  

Yn ystod chwarter 1 nodwedd ‘My Well-being’ yn yr ap ‘Mind of My Own’ oedd y nodwedd a 
ddefnyddiwyd fwyaf.  

Cyflwynodd 64 o ymatebwyr ymatebion i’r awgrymiadau cwestiwn ‘how am I feeling’ ar yr ap 
‘Mind of My Own’ yn ystod chwarter 1.  Roedd yr ymatebion yn gadarnhaol ar y cyfan. 
Darlunnir yn y siart isod. 
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‘How am I feeling’ – Cadarnhaol v Negyddol  
Cadarnhaol 72% 
Negyddol 28% 

 

Pa feysydd mae angen i ni eu gwella neu ydym ni am eu datblygu ymhellach? 

Gweithio mewn partneriaeth â'r Gwasanaeth Iechyd a Phlant sy'n Derbyn Gofal i ymateb i'r 
swydd wag sydd ar ddod a phryderon a godwyd gan y Nyrs Plant sy'n Derbyn Gofal 
presennol.   

Gwella'r hyn a gynigir o ddigwyddiadau llesiant i ofalwyr maeth a nodi a oes unrhyw 
weithgareddau ychwanegol, digwyddiadau iechyd a lles gan gynnwys digwyddiadau 
marchnad ar-lein y gellir eu cynnig i ofalwyr maeth a phlant/pobl ifanc genedigol gofalwyr 
maeth. 

Parhau i ddatblygu ac adolygu rôl y Swyddog Lleoli newydd.  

Pa gamau penodol sydd angen i ni eu cymryd i wneud y gwelliannau/datblygiadau? 

Gweler y cynllun gweithredu - Safon 2:  Gweithio gyda phobl a phartneriaid i warchod a 
hyrwyddo lles corfforol, meddyliol ac emosiynol. 

Safon 3: Diogelu pobl rhag camdriniaeth, esgeulustod neu niwed. 

Yng Ngwasanaeth Maethu Wrecsam, mae plant yn cael eu hamddiffyn rhag camdriniaeth. 
Gall plant a phobl ifanc o fewn y Gwasanaeth Maethu fod yn hyderus eu bod yn cael eu 
hamddiffyn trwy gymhwyso prosesau diogelu ac amddiffyn plant yn effeithiol. Dywedodd 
adroddiad diweddar Arolygiaeth Gofal Cymru - Adroddiad o Arolwg Seiliedig ar Risg o 
Wasanaethau Plant 2021 - 'Yn y 32 o ffeiliau achos plant a adolygwyd gennym yn ystod yr 
arolygiad hwn, ni welsom fod unrhyw blant mewn perygl uniongyrchol o niwed' ac mae 
Gwasanaeth Maethu Wrecsam wedi ei gynnwys yn y canfyddiadau hyn. 

Mae Gwasanaeth Maethu Wrecsam yn deall yn iawn bwysigrwydd cael gweithdrefnau yn eu 
lle pan fo plentyn yn absennol heb ganiatâd ac mae'r gwasanaeth yn monitro hyn yn 
chwarterol.  Yn ystod y cyfnod rhwng 1 Ebrill a 31 Medi ni wnaeth unrhyw blant ddianc, mae 
hyn yn parhau â'r tueddiad sy'n gwella ers y 6 mis blaenorol.  

Fel rhan o adroddiadau atodlen 2, mae'r gwasanaeth yn casglu data ar nifer y digwyddiadau 
sy'n ymwneud â'r heddlu.  Ar gyfer y cyfnod 1 Ebrill i 31 Medi roedd 4 digwyddiad o gymharu 
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ag 1 yn chwarter 3 a 4. Mae hyn yn duedd gynyddol o'r cyfanswm diwedd blwyddyn ar gyfer 
2020/21 o 5.  Fodd bynnag, dylid cymryd i ystyriaeth y gallai'r pandemig a'r cyfyngiadau sy'n 
gysylltiedig â chyfnod clo fod wedi effeithio ar y ffigurau yn 2020/21. O edrych ar 2019/20 
roedd 17 digwyddiad, sy’n debyg i’r duedd bresennol. 

Mae System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru (WCCIS) yn parhau i wella 
effeithlonrwydd cadw cofnodion ar gyfer y Gwasanaeth Maethu.  Cynhaliwyd prosiect 
glanhau ar y system i sicrhau bod cofnodion cadarn yn cael eu cadw. Cwblhawyd y prosiect 
hwn ar ddechrau mis Ebrill 2021 ac mae Gweinyddwr System y Gwasanaethau Maethu 
bellach yn gyfrifol am sicrhau bod cofnodion y gofalwyr maeth yn cael eu cadw’n gyfredol. 
Trwy'r porthor, mae cywirdeb cofnodion wedi gwella'n sylweddol.  

Diogelu ac Amddiffyn Plant 

Ystyrir bod diogelu yn flaenoriaeth i'r cyngor cyfan ac fe'i nodir yn y Polisi Diogelu 
Corfforaethol, ac o fewn hwn mae Cynllun Gweithredu Diogelu Corfforaethol sy'n cynghori 
adrannau ar sut i weithredu'r polisi. Mae’r Cynllun Gweithredu Diogelu Corfforaethol wedi’i 
ddiweddaru i adlewyrchu materion sy'n dod i'r amlwg er enghraifft ‘Llinellau Sirol' (gangiau) 
Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod, Caethwasiaeth Fodern a PREVENT 
(Gwrthderfysgaeth). Mae gan bob aelod o dîm y Gwasanaeth Maethu fynediad at y polisi 
hwn. Gellir dod o hyd i dystiolaeth o fewn cofnodion trafodaethau ynghylch diogelu a gynhelir 
yn rheolaidd mewn cyfarfodydd tîm. 

Nid yw ymholiadau amddiffyn plant yn cynnwys unrhyw ymchwiliadau a gynhaliwyd 
oherwydd ymholiad amddiffyn plant, tebyg i 0 yn chwarter 3 a 4. 

Mae cydymffurfiad gofalwyr maeth â gofynion y Cytundeb Gofal Maeth bellach yn cael ei 
drafod mewn sesiynau goruchwylio trwy daflenni dyddiadur gofalwyr maeth.  Mae archwiliad 
dwys wedi’i gynnal i sicrhau ansawdd y cofnodion goruchwylio ac mae tystiolaeth o hyn yn 
awgrymu eu bod yn cadw at y cytundeb.  Mae'r taflenni dyddiadur yn cael eu trafod yn 
rheolaidd mewn sesiynau goruchwylio. Mae'r templed goruchwylio wedi'i ddiwygio i gynnwys 
cofnod dyddiadur y gofalwr maeth.  

Yn ystod y cyfnod rhwng 1 Ebrill a 31 Medi roedd 5 digwyddiad o salwch/damweiniau difrifol 
o gymharu ag 8 yn y cyfnod 6 mis blaenorol.  

Rhoddwyd cyfle i weithlu'r Gwasanaeth Maethu rannu adborth ar ansawdd y gofal o fewn y 
Gwasanaeth Maethu yn yr Arolwg Staff Maethu chwe-misol. Cynhaliwyd yr arolwg ym mis 
Tachwedd 2021, gydag 13 aelod o staff yn ymateb yn llawn i bob cwestiwn, gwelliant ar 8 
ym mis Mai 2021.  Gofynnwyd i ymatebwyr nodi a oeddent yn staff parhaol, dros dro neu 
asiantaeth. Ymatebodd 9 aelod o staff parhaol, 1 dros dro a 6 asiantaeth.  

Yn yr arolwg, gofynnwyd i’r ymatebwyr ‘a ydych chi’n gwybod sut i gael mynediad at y 
datganiad o ddiben maethu a pholisïau a gweithdrefnau adrannol perthnasol?’  – cytunodd 
13 o ymatebwyr ac ymatebodd 3 â ‘Na’ (2 staff parhaol ac 1 asiantaeth).  Mae hyn yn 
ostyngiad bach o 100% ym mis Mai 2021 i 81.25% ym mis Tachwedd 2021. Roedd 
sylwadau pellach yn awgrymu nad oedd staff yn gwybod ble i ddod o hyd i'r rhain. 

Hyfforddiant staff 

Gofynnodd Arolwg Gweithlu'r Gwasanaeth Maethu; ‘a oes gennych fynediad at y nifer 
angenrheidiol o hyfforddiant i gefnogi eich cofrestriad parhaus gyda’r Cyngor Gofal?’  – 
cytunodd yr holl ymatebwyr ac eithrio 1 a ymatebodd gyda ‘Nac oes’ (asiantaeth).  Mae hwn 
yn ymateb tebyg i fis Mai 2021. Roedd yr holl ymatebwyr perthnasol yn cytuno eu bod yn 
derbyn goruchwyliaeth yn fisol.  
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Mae cyfradd ymateb Arfarniadau a PDRs wedi gostwng ym mis Tachwedd 2021. Pan 
ofynnwyd a oedd yr ymatebwyr wedi derbyn PDR yn y 12 mis diwethaf, ymatebodd 5 aelod 
o staff parhaol gyda ‘Do’ a 3 ‘Naddo’. Mae hwn yn ymateb tebyg i fis Mai 2021. Gyda 60% 
ym mis Mai 2021 yn nodi 'Do' a 62.0% ym mis Tachwedd 2021. Fodd bynnag, mae pryder 
nad yw'r cwestiwn yn hidlo gweithlu'r Gwasanaeth Maethu yn ôl 'pwy sy'n gyfrifol am eu 
PDR', felly mae hyn yn effeithio ar lefelau hyder. 

Holwyd staff newydd sydd wedi ymuno yn y 6 mis diwethaf am hyfforddiant sefydlu. 
Dywedodd 7 ‘Do’ eu bod wedi cael hyfforddiant sefydlu a dywedodd 2 ‘Naddo’ (1 asiantaeth 
ac 1 parhaol). Fodd bynnag, ni roddodd yr un a atebodd ‘Na’ unrhyw fanylion pellach.  Pan 
ofynnwyd ‘Ydych chi’n teimlo bod hyfforddiant sefydlu wedi’ch paratoi ar gyfer eich rôl 
newydd?’, dywedodd 4 ‘Ydy’ a 4 ‘Nac ydy’ (2 asiantaeth, 1 parhaol ac 1 dros dro).  

Cwynion 

Yn chwarter 1 a 2 (2021/22) roedd 0 cwyn difrifol yn erbyn gofalwyr o gymharu ag 1 yn 
chwarter 3 a 4.  Yn chwarter 1 a 2 nid oedd unrhyw gwynion gan ofalwyr a dim cyfarfod 
‘Rhan 4’ o gymharu ag 1 cyfarfod ‘Rhan 4' yn ystod y 6 mis diwethaf.  

Mae Wrecsam wedi ymrwymo i sicrhau bod gan blant a phobl ifanc nifer o ffyrdd i godi 
cwynion, gan gynnwys: 

• Taflenni a chyfeirio mewn blychau croeso – gan gynnwys y weithdrefn gwyno sy'n 
gyfeillgar i blant a ddatblygwyd gan y Cyngor Gofal; 

• Ap Mind Of My Own; ac 
• IRSO’s a’r Cynnig Rhagweithiol.  

 

Yn 2019, datblygodd a lansiodd y Cyngor Gofal ynghyd â Senedd Ieuenctid Wrecsam 
ffurflen Sylwadau, Canmoliaeth a Chwynion ar gyfer pobl ifanc i’w galluogi i fynegi eu barn 
am unrhyw un o wasanaethau’r cyngor. Mae’r ffurflen ar gael yn ddiweddar ar wefan newydd 
Wrecsam.gov ac mae wedi’i hamlygu fel enghraifft o arfer gorau yn y Canllaw Ffordd Gywir i 
Ofal Cymdeithasol Plant a lansiwyd yn ddiweddar gan Swyddfa’r Comisiynydd Plant.  

Mae plant a phobl ifanc yn cael eu cefnogi gyda phryderon/cwynion diogelu trwy eiriolaeth. 
Nid oedd unrhyw gwynion difrifol yn erbyn gofalwr yn y cyfnod 1 Ebrill i 31 Medi o gymharu 
ag 1 yn y cyfnod 6 mis blaenorol.  Yn ystod chwarter 1, drwy eiriolaeth, roedd 1 person ifanc 
yn cael ei gefnogi i wneud cwyn yn Wrecsam. Roedd y gŵyn yn erbyn y Gwasanaethau 
Cymdeithasol, fodd bynnag, trwy gefnogaeth eiriolwr, cafodd y gŵyn ei datrys a chefnogwyd 
y person ifanc drwy eu pryderon. Nid oedd unrhyw blant yn cael eu cefnogi i wneud cwyn 
drwy eiriolaeth yn chwarter 2. 

 

Mae'r gwasanaeth yn deall yr angen i ddefnyddio cwynion i gynorthwyo gwelliant parhaus. 
Ymdrinnir â chwynion yn erbyn y gwasanaeth bellach trwy Ymchwilwyr Cwynion Cyngor 
Bwrdeistref Sirol Wrecsam, gan sicrhau ymagwedd gyson. Yn ystod chwartel 1 a 2 gwnaed 
1 gŵyn yn erbyn Gwasanaeth Maethu Wrecsam drwy'r llwybr hwn. Ymchwiliwyd i'r gŵyn a 
chafodd ei chadarnhau'n rhannol a chytunwyd ar gamau gweithredu.  

Mae pwysigrwydd gallu codi cwynion yn cael ei hyrwyddo o fewn y gwasanaeth a'i hyrwyddo 
trwy Addewid Wrecsam. Mae’r addewid yn cynnwys y geiriad “Addewidion a wneir i chi gan 
oedolion sy’n gweithio gyda chi tra byddwch mewn gofal. Os nad ydynt yn digwydd, 
dywedwch wrth eich gofalwr neu weithiwr cymdeithasol”. Mae ap ‘Mind of My Own’ yn rhoi 
llwyfan i blant a phobl ifanc leisio eu pryderon a chodi ymwybyddiaeth o’u cwynion. 
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Fframwaith Rheoli Perfformiad  

Mae datblygiadau drwy’r Bwrdd Gwella Carlam wedi cyflwyno gweithdai Ymarfer, 
Perfformiad ac Ansawdd (PPQ) misol newydd rhwng timau Gofal Cymdeithasol Plant a’r 
Pennaeth Gwasanaeth perthnasol.  Mae'r gweithdai yn rhoi cyfle i drafod perfformiad a nodi 
unrhyw feysydd lle nad yw cynnydd ar y trywydd iawn.  Cytunir ar gamau gweithredu i 
sicrhau ymyriadau cynnar. Wrth symud ymlaen mae'r cyfarfodydd hyn yn gyfle i adolygu'r 
camau gweithredu o'r adolygiad Ansawdd Gofal.  

O fewn y Tîm Maethu, mae mesurau Perfformiad Maethu misol yn cael eu casglu a'u 
cyflwyno i'r Rheolwr Tîm. Mae mesurau perfformiad yn cynnwys: 

• Nifer y gofalwyr maeth (wedi'i rannu'n Generig a Chysylltiedig) 
• Nifer y lleoliadau Rheoliad 26 a ddechreuwyd 
• Nifer yr Atodlenni 2 a gofnodwyd 
• Nifer yr Amrywiadau/Eithriadau 
• Nifer y lleoliadau newydd a gofnodwyd (wedi'u rhannu'n fathau o leoliadau) – mewnol 
• Nifer y lleoliadau newydd a gofnodwyd (wedi'u rhannu'n fathau o leoliadau) – IFA a 

Phreswyl 
• Nifer y lleoliadau a ddaeth i ben a'r rhesymau pam (wedi'u rhannu'n fathau o 

leoliadau) – mewnol 
• Nifer y lleoliadau a ddaeth i ben a'r rhesymau pam (wedi'u rhannu'n fathau o 

leoliadau) – IFA a Phreswyl 
• Nifer y dad-gofrestriadau/ymddiswyddiadau (wedi’u rhannu i Generig a Chysylltiedig) 
• Nifer y cymeradwyaethau newydd (wedi'u rhannu'n Generic a Chysylltiedig) 

 

Arweinyddiaeth a Rheoli 

Mae Rheolaeth Tîm Maethu wedi aros yn sefydlog, fodd bynnag bu newid sylweddol yn yr 
Uwch Reolwyr gyda’r Pennaeth Gwasanaeth Rhianta Corfforaethol yn gadael, rheolwr dros 
dro yn ei swydd a Phennaeth Gwasanaeth Rhianta Corfforaethol parhaol newydd i ddechrau 
yn ei swydd ym mis Hydref 2021. Bydd newidiadau mewn arweinyddiaeth yn arwain at 
ddatblygiadau pellach yn ystod y flwyddyn i ddod wrth i ddulliau newydd o arwain gael eu 
rhoi ar waith. Mae Rheolwr Tîm Cynorthwyol ychwanegol i gael ei benodi o fewn y 
Gwasanaeth Maethu i gefnogi materion capasiti a gwella cefnogaeth i aelodau tîm wrth 
symud ymlaen.  

Fel rhan o'r Arolwg Staff Maethu Blynyddol, holwyd staff am reolaeth.  

• Bu gostyngiad yn nifer y staff a ddywedodd eu bod yn teimlo eu bod yn cael eu 
cefnogi gan reolwyr o arolwg Mai 2021. Ym mis Mai 2021 ymatebodd pob un ‘Ydw’ 
ar wahân i 1 ymatebydd a ymatebodd ‘Ddim yn gwybod’. Ym mis Tachwedd 2021, 
dywedodd 10 ‘Ydw’ a 4 ‘Na’ (3 parhaol ac 1 asiantaeth). Pan ofynnwyd iddynt 
ymhelaethu, roedd y sylwadau'n gadarnhaol ar y cyfan ond teimlai un y gallai 
rheolwyr fod yn fwy cydymdeimladol.  

• Pan ofynnwyd ‘Ydych chi’n teimlo bod cyfathrebu effeithiol rhwng rheolwyr a staff’ – 
atebodd 12 o ymatebwyr ‘Ydw’ a 2 ‘Nac ydw’ (1 parhaol ac 1 asiantaeth). Mae hyn yn 
ostyngiad bychan ym mis Mai 2021. Pan ofynnwyd a oedd llinellau atebolrwydd clir, 
yr un oedd yr ymateb.   

• Pan ofynnwyd iddynt ymhelaethu ar gyfathrebu, dywedodd un ymatebydd asiantaeth 
‘Gwell lefelau staff a chysondeb. Llwyth achosion yn rhy uchel i weithio'n effeithiol a 
chyfathrebu'n gynhyrchiol â chydweithwyr. Lleihau llwyth achosion a chyflwyno 
canolbwyntiau - ar hyn o bryd mae'n rhaid i mi jyglo asesiadau a goruchwylio.  Rwyf 
newydd gymhwyso ac rwy'n teimlo dan bwysau / wedi fy llethu. Mae angen mwy o 
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amser i gyfathrebu'n dda â'r tîm. Mae cyfarfodydd tîm yn cael eu canslo’n aml.’Dim 
ond un sylw arall oedd yn nodi ‘Rwy’n meddwl y byddai cymhellion yn gweithio’n dda’ 

• Cytunodd yr holl staff eu bod yn cael mynediad i gyfarfodydd staff yn rheolaidd.  
 

Pa feysydd mae angen i ni eu gwella neu ydym ni am eu datblygu ymhellach? 

Parhau i ymateb i'r arfer da sy'n datblygu o'r Bwrdd Gwella Carlam. Dylai Cynllun 
Gweithredu'r Gwasanaeth Maethu fod yn Gynllun Tîm integredig sy'n ymgorffori camau 
gweithredu o'r Cynllun Gwasanaeth, gweithdai Ymarfer, Perfformiad ac Ansawdd, 
adolygiadau Ansawdd Gofal a dangosyddion perfformiad Atodlen 2. Dylai hyn hefyd 
ddarparu cyswllt â chynlluniau gweithredu cysylltiedig eraill megis y cynllun Cadw a 
Recriwtio Gofalwyr Maeth. Dylid adolygu cynllun gweithredu'r Tîm Maethu bob chwarter yn y 
gweithdai Ymarfer, Perfformiad ac Ansawdd.  

Y Tîm Maethu i gefnogi camau gweithredu a nodwyd gan y Pennaeth Gofal Cymdeithasol 
Plant i wella recriwtio a chadw Gweithwyr Cymdeithasol Goruchwyliol.   

Sicrhau bod yr holl Staff Maethu yn gallu cael mynediad at bolisïau a gweithdrefnau 
adrannol.  

Adolygu cwestiwn yr arolwg mewn perthynas â PDR Staff Maethu i gynnwys dadansoddiad 
o'r rheolwr cyfrifol.  Bydd hyn yn helpu i ddadansoddi cyfradd cwblhau PDR yn well i sicrhau 
eu bod yn cael eu cwblhau o fewn yr amserlen a’u cysylltu â’r Cynllun Tîm.  

Pa gamau penodol sydd angen i ni eu cymryd i wneud y gwelliannau/datblygiadau? 

Gweler y cynllun gweithredu - Safon 3:  Diogelu pobl rhag camdriniaeth, esgeulustod neu 
niwed. 

Safon 4: Helpu pobl i ddysgu, datblygu a chymryd rhan mewn 
cymdeithas. 

Fel rhan o ymrwymiad rhiant corfforaethol, mae'r Tîm Gadael Gofal yn gweithio mewn 
partneriaeth â'r Gwasanaeth Maethu i gefnogi plant a phobl ifanc i gymryd rhan mewn 
cymdeithas a datblygu ôl-ofal. Mae gan Wasanaeth Maethu Wrecsam Dîm Gadael Gofal 
ymroddedig sy’n parhau i fod yn gyfrifol am ddarparu, gweithredu a chydlynu’r mentrau 
canlynol sy’n cefnogi’r rhai sy’n gadael gofal:  

• Cynnig Lleol i Rai sy’n Gadael Gofal 
• Cynlluniau Llwybr yn disodli Cynlluniau Gofal a Chymorth 
• Cynllun Pan Fydda i'n Barod (WIR) 
• Fflat Hyfforddi 
• Canllaw Gadael Gofal 
• Neilltuo Cynghorydd Personol 
• Cynigir cefnogaeth hefyd ar y canlynol:  

o Mynediad i Addysg, Cyflogaeth a Hyfforddiant.  
o Datblygu sgiliau annibyniaeth.  
o Canfod llety diogel ac addas a’i reoli.  
o Rheoli eich cyllid a hawlio budd-daliadau.  Gan gynnwys sicrhau bod gan bob 

plentyn o un ar ddeg oed gyfrif banc a phasbort.  
o Cefnogaeth i gael mynediad i Wasanaethau Iechyd gan gynnwys mynediad i 

anghenion cefnogaeth emosiynol ac iechyd meddwl.  
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Yn ystod y chwe mis diwethaf, cytunwyd ar ddau brosiect newydd ac maent wedi dechrau 
gweithredu gan gynnwys: 

• Prosiect cychwyn cyflym a fydd yn darparu 6 gwely i'r rhai sy'n gadael gofal gyda lle i 
ddarparu hyfforddiant ar gyfer prentisiaethau. 

• Prosiect Llety George Powell – yn darparu llety a phrentisiaethau.  
 

Mae’r tabl isod yn cyflwyno canran y bobl ifanc sy’n gadael gofal a symudodd i leoliad ‘Pan 
Fydda i’n Barod’. Mae cynllun rhanbarthol ‘Pan Fydda i’n Barod’ wedi’i ail-lansio’n ddiweddar 
gyda pholisi gwell arfaethedig wedi’i ddatblygu ar lefel ranbarthol. Mae'r adolygiad o'r polisi 
yn dal i fynd rhagddo. 

 

Mae Gwasanaeth Maethu Wrecsam yn anelu at wella gwaith partneriaeth gydag Adran Tai 
Wrecsam a'r gobaith yw cael gweithiwr dynodedig yn y dyfodol. Mae’r gwasanaeth yn y 
broses o gytuno ar Brotocol ar y Cyd gyda Thai, gan gryfhau’r berthynas rhwng Tai a 
Gwasanaethau Cymdeithasol Plant. Rhannodd Gwasanaeth Maethu Wrecsam fod ganddynt 
berthynas dda gyda'r gwasanaeth tai. Mae is-grŵp ‘llety a thai 16+’ wedi’i sefydlu i gefnogi 
pobl ifanc a gofalwyr maeth. Mae hyn yn cynnwys cefnogi gofalwyr maeth i ddod o hyd i dai 
mwy i ddarparu ar gyfer y plant y maent yn gofalu amdanynt. Mae rheolwyr yn cytuno bod 
perthnasoedd cryf wedi datblygu gyda'r Adran Tai gyda ffocws ar ddod o hyd i atebion. 
Gwahoddir cynrychiolwyr o'r Adran Tai i gyfarfodydd wrth drafod opsiynau gadael gofal.  

Mae’r tabl isod yn dangos canran y Rhai sy’n Gadael Gofal a brofodd ddigartrefedd (fel y’i 
diffinnir gan Ddeddf Tai Cymru 2014) o fewn 12 mis ar ôl Gadael Gofal. 

 

 Canran 

Ch3 (2020/21) 17.92% 

Ch4 (2020/21) 12.60% 

Ch1 (2021/22) 15.18% 

Ch2 (2021/22) Nid yw’r data ar gael 

 

Gofynnir i blant a phobl ifanc sut maent yn teimlo am eu hardal leol trwy’r ap ‘Mind of My 
Own’ a chaiff y canlyniadau eu coladu bob chwarter. Ymatebodd 18 i’r cwestiwn – sut ydych 
chi’n teimlo am eich ardal leol. Mae’r ymatebion ar gyfer chwarter 1 i’w gweld isod, roedd 
82% o’r ymatebion yn gadarnhaol.  

2020/21 Ch3 

2020/21 
Ch3 
2020/21 

Ch1 

2021/22 

Ch2 

2021/22 

Nifer y bobl ifanc sy’n gadael gofal a symudodd i 
leoliad ‘Pan Fydda i’n Barod’. 0 1 1 0 

Nifer y rhai sy’n gadael gofal yn y Chwarter 1 4 128 127 

Canran y bobl ifanc sy’n symud i leoliad ‘Pan Fydda 
i’n Barod’. 0.00% 20.00% 0.78% 0.00% 
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Sut mae pobl ifanc yn teimlo am eu hardal 
leol 

Cyfanswm 0 - 9 10 - 16 17+ 

Rwy’n ei hoffi 11 5 6 0 
Mae fy ffrindiau i gyd yn byw yno 11 5 6 0 
Rwy'n teimlo'n gyfforddus 11 6 5 0 
Mae'r tŷ dwi'n byw ynddo yn neis 11 5 6 0 
Mae llawer o bethau i’w gwneud  6 3 3 0 
Does dim byd i’w wneud 6 3 3 0 
Dydw i ddim yn ffitio i mewn 0 0 0 0 
Hoffwn pe bawn i'n byw yn rhywle arall 3 0 3 0 
Dwi’n teimlo’n unig 2 0 2 0 
Dwi’n teimlo’n ofnus 0 0 0 0 

 

Helpu pobl i ennill y sgiliau a’r cyrhaeddiad addysgol sydd eu hangen arnynt i 
gymryd rhan mewn pethau sy’n bwysig iddynt. 

Mae Gwasanaeth Maethu Wrecsam yn deall pwysigrwydd addysg ac effaith cael mynediad 
at wasanaethau addysg i godi dyheadau a chefnogi plant a phobl ifanc i gyflawni eu 
potensial. Mae Cynlluniau Addysg Personol (PEP) yn cael eu hymgorffori yn y Cynlluniau 
Gofal a Chymorth LAC, gan sicrhau bod addysg y plentyn yn rhan allweddol o’u gofal a 
chymorth cyffredinol. Tua diwedd Medi 2021 tynnwyd sylw at statws y PEP gyda’r Gweithwyr 
Cymdeithasol priodol a chynhaliwyd sesiwn hyfforddi fer ar ddechrau mis Hydref 2021.  

 

Mae nifer y plant sydd â PEP ar waith yn yr adolygiad cyntaf wedi gweld gostyngiad o 
chwarter 4 2020/21 yn chwarter 1 a chwarter 2 2021/22. Mae hyn o ganlyniad i’r newidiadau 
parhaus mewn Gweithwyr Cymdeithasol dros y 6 mis diwethaf a sefydlogrwydd a chysondeb 
y Gweithwyr Cymdeithasol Plant.  

Mae'r tabl isod yn dangos y Cynlluniau Addysg Personol sydd ar waith ar gyfer yr adolygiad 
cyntaf.  

 Ch3  

(2020/21) 

Ch4 

(2020/21) 

Ch1  

(2021/22) 

Ch2 

(2021/22) 
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Cyfanswm LAC gyda PEP yn y Chwarter 
hwn 4 5 1 3 

Cyfanswm LAC sy’n disgwyl PEP y 
Chwarter hwn 20 8 3 12 

Canran 

 
20.00% 62.50% 33.33% 25.00% 

 

Cyflwynwyd proses sicrhau ansawdd i wella ansawdd PEP. Mae'r broses yn cynnwys y 
Cydlynydd Addysg PDG yn gwirio pob PEP cyn ei roi ar y system TG, gan ddychwelyd 
unrhyw rai nad ydynt yn cyrraedd y safon ofynnol. Bob mis mae canfyddiadau o'r broses 
sicrhau ansawdd yn cael eu hadrodd i'r Is-grŵp Rhianta Corfforaethol. Adroddwyd bod 
gwelliant yn ansawdd y Cynlluniau Addysg Personol, ac mae hyn yn cynnwys gwelliant 
mewn 2 PEP o gartrefi preswyl a ystyriwyd yn bryder yn flaenorol.  

Mae'r Cynlluniau Addysg Personol wedi cael eu hadolygu ac mae adrannau ychwanegol 
wedi'u cynnwys i annog adborth gan ofalwyr maeth. Mae hyn wedi bod yn llwyddiant gyda 
gofalwyr maeth yn croesawu'r gwelliant, mae hyn wedi ymateb yn llwyddiannus i bryderon 
blaenorol a godwyd yn yr arolwg Gofalwyr Maeth.  

Yn ystod trafodaeth gyda'r Cydlynydd Addysg LAC, mae Wrecsam wedi cyflwyno Cynllun 
Datblygu Unigol newydd, a fabwysiadwyd gan y rhan fwyaf o awdurdodau Gogledd Cymru. 
Mae’r cynllun newydd hwn yn cynnwys PEP sefydledig ac yn y dyfodol bydd yn darparu 
cyswllt rhwng y system TG Core Direct a chofnodion plant a phobl ifanc.  Mae'r system 
Eclipse newydd wedi'i gosod a disgwylir ei chyflwyno ym mis Ionawr 2022.  Er nad yw'r 
PEPs newydd yn y cynlluniau datblygu unigol mor hawdd eu defnyddio, maent yn sicrhau 
bod y broses yn canolbwyntio ar y plentyn ac yn defnyddio Proffiliau Canolfannau 
Disgyblion.  

Mewn adroddiadau Ansawdd Gofal blaenorol, dywedwyd bod nifer y plant sy'n derbyn gofal 
NEET (nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant) yn cynyddu.  I gefnogi 
gwelliannau yn y maes hwn, mae'r Cydlynydd Addysg LAC yn gweithio'n agos gyda thîm 
TRAC ac mae bellach yn mynychu pob cyfarfod ar gyfer Plant sy'n Derbyn Gofal sydd mewn 
perygl o ddod yn NEET.  Rôl y Cydlynydd Addysg LAC yn y cyfarfodydd hyn gyda'r ysgolion 
yw cynghori a herio ymyriadau.   Mae hyn yn cefnogi ffordd o weithio sy'n canolbwyntio mwy 
ar bartneriaeth o fewn y cyngor. Mae Cynghorydd Personol NEET bellach wedi'i benodi a'i 
rôl yw canolbwyntio ar ailgysylltu rhai NEET â chyfleoedd newydd.  

Mae Gwasanaeth Maethu Wrecsam yn cydnabod bod lleoliad addysg sefydlog yn hanfodol i 
gynnydd a lles Plant sy'n Derbyn Gofal. Mae’r tabl canlynol yn nodi’r ganran o blant oedran 
ysgol sy’n derbyn gofal ar 31 Mawrth sydd wedi newid ysgol unwaith neu fwy yn ystod y 
flwyddyn (ac eithrio trefniadau pontio, symud sy’n gysylltiedig â mabwysiadu neu symud tŷ). 
Mae'r data'n dangos tuedd sy'n gwella ac felly sefydlogrwydd i'r plant a'r bobl ifanc.  
 

Ch3 

(2020/21) 

Ch4 

(2020/21) 

Ch1 

(2021/22) 

Ch2 
(2021/22) 

Nifer y plant sy’n derbyn gofal ar 31 
Mawrth sydd wedi newid ysgol unwaith 
neu fwy (ac eithrio trefniadau pontio 

7 5 3 2 
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neu symudiadau sy’n gysylltiedig â 
mabwysiadu neu symud tŷ). 

Nifer y plant o oedran ysgol gorfodol 
sy'n derbyn gofal 202 187 199 220 

Canran 3.5% 2.7% 1.5% 0.9% 

 

Mae ymatebion chwarter 1 o’r ap ‘Mind of My Own’, atodiad 4, yn dangos sut mae rhai plant 
a phobl ifanc wedi ymateb pan ofynnwyd iddynt sut maent yn teimlo am yr ysgol neu’r coleg. 
Roedd yr ymatebion yn gadarnhaol ar y cyfan. 

 

  

Sut mae pobl ifanc yn teimlo 
am eu hysgol neu goleg 

Cyfanswm 0 - 9 10 - 16 17+ 

Cyffrous 4 2 2 0 
Brwdfrydig 4 1 3 0 
Gobeithiol 5 2 2 1 
Tawel 5 2 3 0 
Iawn 4 1 3 0 
Ddim yn siŵr 0 0 0 0 
Dryslyd 1 0 1 0 
Gorbryderu 1 0 1 0 
Blin 1 0 1 0 
Yn cael fy anwybyddu   0 0 0 0 
Ofnus  0 0 0 0 

Anniogel 0 0 0 0 
 

Pa feysydd mae angen i ni eu gwella neu ydym ni am eu datblygu ymhellach? 

Datblygu prosiect cydgysylltiedig i godi dyheadau plant sy’n derbyn gofal drwy: 

Cefnogaeth barhaus i gamau gweithredu gan yr Is-grŵp Rhianta Corfforaethol, Addysg a 
chynllun datblygu NEET 16+ trwy hyrwyddo gyda gofalwyr maeth.  
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Parhau i gael sgyrsiau agored a gonest am effaith newid parhaus Gweithwyr Cymdeithasol 
Plant a’r effaith ar y tîm, gofalwyr maeth, y tîm ehangach a phlant a phobl ifanc. Cefnogi’r 
camau gweithredu a gynigir gan AIB wrth recriwtio a chadw gweithlu yn benodol o fewn y 
Tîm Maethu.  

Pa gamau penodol sydd angen i ni eu cymryd i wneud y gwelliannau/datblygiadau? 

Gweler y cynllun gweithredu - Safon 4: Helpu pobl i ddysgu, datblygu a chymryd rhan mewn 
cymdeithas. 

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

Darparu lleoliadau sefydlog a chyson i bobl 

O 1 Ebrill 2021, roedd 62 o blant wedi’u lleoli gyda gofalwyr maeth Gwasanaeth Maethu 
Wrecsam (generig), 61 o blant wedi’u lleoli gyda gofalwyr cysylltiedig a 12 o blant wedi’u 
lleoli gyda gofalwyr cysylltiedig ar Reoliad 26, gan roi cyfanswm o 135 o blant a phobl ifanc. 
Mae Gwasanaeth Maethu Wrecsam wedi ymrwymo i ddarparu lleoliadau gofal a chymorth 
sefydlog a chyson i blant a phobl ifanc. 

Fel rhan o fframwaith perfformiad a gwelliant Llywodraeth Cymru ar gyfer Gofal 
Cymdeithasol, mae cyfanswm y plant sy’n derbyn gofal ar 31 Mawrth ac sydd wedi profi 3 
neu fwy o leoliadau yn ystod y flwyddyn yn cael ei gasglu a’i boblogi’n flynyddol drwy 
Lywodraeth Cymru o’r cyfrifiad Plant sy’n Derbyn Gofal. Mae'r tabl isod yn dangos y ganran 
o blant sy'n derbyn gofal gyda 3 neu fwy o leoliadau ar gyfer chwarter 1 a 2 o gymharu â 
chwarter 3 a 4. Mae hyn wedi dangos cynnydd bychan yn chwarter 2 ond mae'n dal yn 
sylweddol is na chwarter 3 a 4 gan ddangos tuedd o welliant.   

 

 

 

 

 

 

Yn ystod y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2021 a 31 Medi 2021 bu 2 amhariad ar leoliad, sef yr un 
peth ar gyfer y 2 chwarter blaenorol.  

Mae ap ‘Mind of My Own’ yn rhoi cyfle bob chwarter i adrodd ar deimladau pobl ifanc tuag at 
ble maent yn byw.  Yn chwarter 1, ymatebodd 16 o blant a phobl ifanc i’r cwestiwn – sut 
ydych chi’n teimlo am ble rydych chi’n byw.  Roedd mwyafrif yr ymatebion yn gadarnhaol 
gyda 92% yn ymateb gydag ymateb cadarnhaol a dim ond 8% ag ymateb negyddol. Mae'r 
siart isod yn dangos yr ymatebion hyn yn ôl oedran. 

Chwarter Nifer Cyfanswm Canran 

Ch3 (2020/21) 26 390 6.66% 

Ch4 (2020/21) 31 380 8.15% 

Ch1 (2021/22) 6 371 1.62% 

Ch2 2021/22 14 368 3.80% 
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Sut mae pobl ifanc yn teimlo am 
ble maen nhw'n byw 

Cyfanswm 0 - 9 10 - 16 17+ 

Hapus 12 6 5 1 
Wedi eu cefnogi 4 1 3 0 
Cartrefol  3 1 2 0 
Mae’n fy siwtio 3 0 3 0 
Mae’n iawn 4 0 3 1 
Nid yw’n fy siwtio 1 0 0 1 
Anhapus  0 0 0 0 
Anniogel 1 0 1 0 

 

Mae Gwasanaeth Maethu Wrecsam yn parhau i ddefnyddio ap ‘Mind of My Own’ fel llwyfan i 
amddiffyn lles meddyliol ac emosiynol y plant yn eu gofal. Cedwir at y Polisi Mind of My Own 
pan fydd plant yn rhannu adborth sy'n peri pryder. Mae'r polisi'n darparu gwybodaeth am y 
broses cyswllt diogelwch a'r uwchgyfeiriadau. 

Ystyried safbwyntiau teuluoedd, gofalwyr a pherthnasoedd personol eraill pobl 
wrth asesu eu hanghenion gofal a chymorth, os yw’n briodol 

Ochr yn ochr â gwrando ar farn pobl ifanc, mae Gwasanaeth Maethu Wrecsam yn deall 
effaith ymgysylltu a gwrando ar farn gofalwyr maeth wrth lunio gofal a chymorth. Mae barn 
gofalwyr maeth yn cael ei hystyried yn ystod adolygiadau.  

Ers mis Gorffennaf 2021 ni fu unrhyw ddigwyddiadau ychwanegol i deuluoedd maeth. 

Cynhaliwyd arolwg gofalwyr maeth blynyddol ym mis Mehefin 2021 ac arolwg llai ym mis 
Tachwedd 2021 i gasglu barn gofalwyr maeth. Ochr yn ochr â hyn mae Gwasanaeth Maethu 
Wrecsam wedi rhoi cyfle ar gyfer trafodaethau yn ystod y boreau coffi rhithiol ond mae 
presenoldeb wedi bod yn isel. Mae cynlluniau bellach ar waith i ddychwelyd i foreau coffi 
wyneb yn wyneb gyda'r gobaith y bydd presenoldeb yn gwella i niferoedd cyn-Covid-19.  

Yn yr arolwg gofalwyr maeth, Tachwedd 2021, gofynnwyd i ofalwyr maeth ‘Pa mor fodlon 
ydych chi fod Gwasanaeth Maethu Wrecsam yn gwrando ar eich pryderon ac yn gweithredu 
arnynt?’ Mae'r siart isod yn dangos yr ymatebion.  
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Yn 
gwrando ar 
fy 
mhryderon 

      

Bodlon 
iawn 
 

Gweddol 
fodlon 
 

Niwtral 
 

Gweddol 
anfodlon 
 

Anfodlon 
iawn 
 

Ddim yn 
gwybod 
 

Cyfansw
m 

10 10 4 3 5 1 33 

30.30% 30.30% 12.12% 9.09% 15.15% 3.03%   
 

Pan ofynnwyd iddynt ymateb gyda sylwadau pellach, roedd y sylwadau'n gadarnhaol ar y 
cyfan, roedd sylwadau negyddol yn dangos 2 thema; ‘diffyg cyfathrebu’ a ‘sefydlogrwydd 
gweithwyr cymdeithasol’.   

Ymhelaethwyd ar y cwestiwn hwn i ofyn ‘I ba raddau ydych chi’n cytuno bod Gwasanaeth 
Maethu Wrecsam yn gofyn am eich mewnbwn a’ch syniadau o ran datblygu’r gwasanaeth?’ 
Mae’r tabl isod yn dangos yr atebion. 
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Ceisio 
Mewnbwn 
a 
Syniadau 
 

      

Bodlon 
iawn 
 

Gweddol 
fodlon 
 

Niwtral 
 

Gweddol 
anfodlon 
 

Anfodlon 
iawn 
 

Ddim 
yn 
gwybod 
 

Cyfanswm 

4 7 10 4 6 2 32 
11% 22% 30% 11% 19% 7%   

 

Pan ofynnwyd iddynt ymhelaethu, mynegodd nifer o ymatebwyr na ofynnwyd iddynt am eu 
barn ar ddatblygu’r gwasanaeth. Dywedodd un ymatebwr ‘Mae angen i’r adran ganolbwyntio 
mwy ar dimau’n cydweithio, a chynnwys gofalwyr maeth fel gweithiwr proffesiynol cyfartal a 
gwerthfawr’. 

Yn ystod mis Mehefin 2021, rhoddwyd cyfle i rieni Plant sy’n Derbyn Gofal rannu eu barn ar 
ansawdd gofal Gwasanaeth Maethu Wrecsam.  Roedd yr arolwg ar gael ar wefan ‘Eich Llais’ 
Wrecsam. Ni wnaeth unrhyw rieni ymateb i’r arolwg.Mae cynlluniau i ailadrodd yr arolwg ym 
mis Mehefin 2022.  

Pa feysydd mae angen i ni eu gwella neu ydym ni am eu datblygu ymhellach? 

Er bod arolwg ar gael i rieni Plant sy'n Derbyn Gofal, ni chafwyd unrhyw ymatebion. Mae 
angen trafodaethau ar y ffordd fwyaf effeithiol o gasglu barn rhieni a’u hymgorffori yn y 
broses adolygu. 

Argymhellir bod ymatebion o'r arolwg gofalwyr maeth yn cael eu hadrodd yn ôl i'r Is-grŵp 
Recriwtio a Chadw Gofalwyr Maeth. Mae'r camau gweithredu a nodir o'r trafodaethau hyn 
wedyn yn cael eu cynnwys yng Nghynllun y Tîm Maethu/Cynllun Recriwtio a Chadw 
Gofalwyr Maeth. Ochr yn ochr â hyn byddai ymateb poster ‘Dywedoch Chi, Gwnaethom Ni’ 
yn sicrhau bod y ddolen adborth yn cael ei chwblhau.  
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Pa gamau penodol sydd angen i ni eu cymryd i wneud y gwelliannau/datblygiadau? 

Gweler y cynllun gweithredu - Safon 5:  Helpu pobl i gael perthnasoedd domestig, teuluol a 
phersonol iach. 

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

Cefnogi pobl i gael mynediad i lety byw sy'n diwallu eu hanghenion ac yn 
hwyluso byw'n annibynnol. 

Caiff recriwtio ei drafod yn rheolaidd mewn cyfarfodydd tîm ac mae’r tîm yn trafod arfer 
gorau yn seiliedig ar ‘Canllaw Arfer Da i Recriwtio’ Cymdeithas Maethu a Mabwysiadu 
Cymru.  

Yn ystod y cyfnod 1 Ebrill 2021 i 31 Medi 2021 bu gostyngiad o 2 ofalwr maeth generig, a 
amlygir yn y tabl isod. Yn gyffredinol, ar 31 Medi 2021 roedd 103 o ofalwyr maeth 
cymeradwy, sy’n ostyngiad ers diwedd mis Mawrth 2021. Mae pryder felly na fydd y targed 
ar gyfer 93 o ofalwyr maeth generig erbyn diwedd 2021/22 yn cael ei gyrraedd.   

Yn ystod y cyfnod hwn bu i'r gwasanaeth gynyddu nifer y gofalwyr generig gan 4 ond 
ymddiswyddodd 6 gofalwr generig oherwydd ymddeoliad/eisiau canolbwyntio ar eu gyrfa ac 
1 yn ymuno ag asiantaeth faethu annibynnol. Symudwyd 17 o ofalwyr cysylltiedig i’r Cynnig 
Gwarcheidiaeth Arbennig.  

 Gofalwyr Maeth 
Cymeradwy 

Gofalwyr Maeth 
Generig 

Gofalwyr 
Cysylltiedig 

1 Ebrill 2020 i 30 Medi 2020 121 52 68 
1 Hydref 2020 i 31 Mawrth 2021 127 55 72 
1 Ebrill 2021 tan 30 Medi 2021 103 53 50 

 

Mae'r tabl isod yn dangos asesiadau a chymeradwyaeth gofalwyr maeth. Mae’r data’n 
cyflwyno rhai newidiadau mewn data gan gynnwys: 

• Cynnydd mewn asesiadau Ffurflen F.  
• Gostyngodd asesiadau perthnasau yn Ch3, Ch4 a Ch1 oherwydd bod y rhain yn cael 

eu dargyfeirio i Gynigion Gwarcheidiaeth Arbennig, mae hyn wedi cynyddu yn y 
chwarter diwethaf. 

• Mae terfynu cymeradwyaethau wedi gweld cynnydd.  
• Mae newidiadau i gymeradwyaethau cofrestru wedi gostwng.  

  

Asesiadau/Cymeradwyaeth/Amrywiadau 1 Ebrill - 30 
Medi 20 

(cyfnod o 6 
mis)   

1 Hydref - 31 
Mawrth 21 

(cyfnod o 6 
mis)   

1 Ebrill - 30 
Medi 21 

(cyfnod o 6 
mis)   

Asesiadau Ffurflen F 8 (1 wedi’i 
gwblhau) 

10 (3 wedi’u 
cwblhau) 

4 (3 wedi’u 
cwblhau) 

Asesiadau perthnasau  41 32 50 

Cymeradwyaethau newydd (perthnasau 
a generig) 

15 13 10 
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Terfynu cymeradwyaethau 
(dadgofrestru/ymddiswyddiadau 
perthnasau a generig) 

6 2 12 

Newidiadau cymeradwyaeth cofrestru 7 5 2 

Eithriadau / amrywiadau 10 2 7 

 

Gofynnodd yr Arolwg Staff Maethu chwe-misol i'r tîm raddio ansawdd y gofal ar gyfer 
gofalwyr maeth a phlant/pobl ifanc.  Mae'r siart isod yn dangos yr ymatebion. Mae hyn yn 
welliant ar gyfer plant sy’n derbyn gofal a gofalwyr maeth o fis Mai 2021. 

 

Cyfradd 
Ansawdd 
Gofal Staff 
Maethu 
Tachwedd 
2021 

Ardderchog  
 

Da  
 

Boddhaol 
 

Gwael 
 

Plant sy'n 
Derbyn 
Gofal 
 

16.7% 58.3% 16.7% 8.3% 

Gofalwyr 
 

50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 

 

Gofynnwyd i staff ymhelaethu ar eu hymatebion. Roedd themâu cyffredin yn cynnwys; 
‘canolbwyntio parhaus ar wella capasiti gofalwyr maeth’ a ‘throsiant staff uchel sy’n effeithio 
ar lwyth achosion ac ansawdd gofal’. Gadawodd un ymatebwr y sylw cadarnhaol canlynol. 
‘Rydym ni fel tîm yn cyfathrebu’n dda gyda’n gofalwyr ac maen nhw’n gwybod bod rhywun 
bob amser y gallant siarad ag ef ynghylch unrhyw faterion neu broblemau’. 

Yna gofynnwyd i staff roi sylwadau pellach ar ddatblygiadau yn y dyfodol; roedd consensws 
ar bwysigrwydd canolbwyntio ar recriwtio a chadw staff a gofalwyr maeth ac roedd dau sylw 
yn cyfeirio at y defnydd o ganolbwyntiau arbenigol.  

Mae canlyniadau llawn yr arolwg wedi'u rhannu gyda'r Rheolwr Tîm.  
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Hyfforddiant i Ofalwyr Maeth   

Mae gwasanaeth Maethu Wrecsam wedi cysylltu asesiad a hyfforddiant gofalwyr maeth â'r 
cynllun datblygu recriwtio a chadw.  Mae hyn yn nodi bod hyfforddiant o fewn y gwasanaeth 
yn ffactor hanfodol i wella sgiliau a phrofiad y gofalwyr maeth er mwyn bodloni anghenion y 
plant yn well.  

Mae’r Llwybr Datblygiad Proffesiynol Gofalwyr Maeth yn gynllun arloesol sy’n canolbwyntio 
ar uwchsgilio gofalwyr maeth. Mae Gwasanaeth Maethu Wrecsam wedi mabwysiadu cam 1.  
Bydd ffocws yn y 6 mis nesaf yn symud i fabwysiadu Cam 2.   

Ers mis Ebrill 2021, mae hyfforddiant gofalwyr maeth wedi’i ddarparu’n rhithiol gan gynnwys 
y sesiynau canlynol: 

• Cymorth cyntaf - wedi'i gyfyngu i 5 person y sesiwn. Pob sesiwn wedi’i archebu tan 
fis Mawrth 2021  

• Diogelu a gofalu mwy diogel - mynychodd 9 gofalwr maeth  
• GDPR - cwrs ar-lein  
• Diogelwch bwyd - cwrs ar-lein  
• Cyflwyniad i ymlyniad - gwybodaeth ac adnoddau wedi'u hanfon trwy e-bost neu'r 

post  
• Cyflwyniad i chwarae therapiwtig - gwybodaeth ac adnoddau wedi'u hanfon trwy e-

bost neu'r post 
• Cefnogi addysg - gwybodaeth ac adnoddau wedi'u hanfon trwy e-bost neu'r post 
• Hyrwyddo bwyta'n iach - gwybodaeth ac adnoddau wedi’u hanfon trwy e-bost neu'r 

post 
• Adnoddau pontio - gwybodaeth wedi'i anfon trwy e-bost neu'r post 
• Adrodd a chofnodi - gwybodaeth ac adnoddau wedi'u hanfon trwy e-bost, post neu 

Zoom 
• Cyflwyniad i Ymlyniad 
• Ymlyniad Datblygedig 
• Hyfforddiant ‘Pan Fydda i’n Barod’  

 

Mae’r sesiynau canlynol wedi’u cyflwyno yn y ddau chwarter diwethaf: 

• Cam-fanteisio’n Rhywiol ar Blant - trwy Zoom a ddarperir gan Gymdeithas y Plant 
• Gweithio gyda Theuluoedd Geni a Phersonau Cysylltiedig - trwy Zoom a ddarperir 

gan ATM y Tîm Maethu a’r Arweinydd Tîm Cyswllt dan Oruchwyliaeth (Tîm PASS) 
• Hunan-niweidio a syniadaeth hunanladdol  

 

Cefnogi Gofalwyr Maeth 

Gofynnwyd i ofalwyr maeth beth yw eu barn am ansawdd y gofal a ddarperir. Mae'r siart isod 
yn dangos yr ymatebion. Gwelodd yr ymatebion cadarnhaol ostyngiad bach o 61% ym mis 
Mai 2021 i 43% ym mis Tachwedd 2021.  
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Cyfradd 
Ansawdd 
Gofal 
Tachwedd 
2021 
 

Ardderchog  
 

Da  
 

Niwtral 
 

Gwael 
 

Gwael 
Iawn  
 

Ddim yn 
gwybod  
 

Foster 
Carers 

14.3% 28.6% 33.3% 19% 4.8% 0% 

 

Pan ofynnwyd am ymhelaethu, roedd y sylwadau’n cynnwys:  

• ‘Rwy’n credu bod angen mwy o gefnogaeth ac ystyriaeth ar gyfer plant biolegol 
teuluoedd maeth. Yn fy mhrofiad i maent yn dueddol o fynd yn angof gan fod ffocws 
bob amser i'w weld ar yr hyn sydd ei angen ar y plentyn maeth a gall hyn fod ar draul 
y plant biolegol. Mae angen i gytundebau a wneir wrth faethu gael eu cynnal ac nid 
eu hanghofio wrth i amser fynd yn ei flaen’. 

• ‘Mae un neu ddau o bobl yn gwneud gwahaniaeth anhygoel ond yn gyffredinol mae 
pobl yn cael eu gorweithio ac mae hyn yn golygu mai  cyfyngedig yw eu hamser. 
Mae pobl yn ceisio, gan obeithio y gall newidiadau diweddar annog ac ysgogi pobl yn 
hytrach na gadael pobl yn ddigalon’ 

• Rhoi cysondeb i blant, mae gormod o newidiadau, wynebau newydd i blant adeiladu 
perthnasoedd ymddiriedus, maent yn dod yn oedolion sy'n coelio’r myth na ellir 
ymddiried yn unrhyw oedolyn. 

 

Gofynnwyd i Ofalwyr Maeth drwy’r arolwg ar-lein, Tachwedd 2021, i roi sylwadau ar y 
cymorth y maent yn ei dderbyn gan Wasanaeth Maethu Wrecsam. Mae’r tabl isod yn dangos 
eu hatebion. Gwelodd pob datganiad ostyngiad bach mewn canlyniadau cadarnhaol o fis 
Mai 2021.  

I ba raddau ydych chi’n cytuno 
neu’n anghytuno â’r datganiadau 
canlynol: 
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Rwy’n teimlo fy mod yn cael 
cefnogaeth gan fy Ngweithiwr 
Cymdeithasol Goruchwyliol 

11 3 3 2 3 0 

 50.0% 13.6% 13.6% 9.1% 13.6% 0.0% 
Os bydd angen rwy’n teimlo fy 
mod yn gallu cael cymorth gan y 
gwasanaeth y tu allan i oriau 

9 5 3 2 3 1 

 39.1% 21.7% 13.0% 8.7% 13.0% 4.3% 

Mae cefnogaeth ar gael i helpu 
gyda’r gofynion mae maethu yn ei 
roi ar fy mywyd teuluol 

1 7 6 3 5 1 

 4.3% 30.4% 26.1% 13.0% 21.7% 4.3% 

Ar y cyfan mae’r wybodaeth a’r 
sgiliau sy’n cael eu datblygu drwy 
hyfforddiant Gwasanaeth Maethu 
Wrecsam yn fy nghefnogi gyda fy 
rôl fel gofalwr maeth 

6 6 4 4 2 1 

 26.1% 26.1% 17.4% 17.4% 8.7% 4.3% 

Mae Gwasanaeth Maethu 
Wrecsam yn rhoi mynediad i mi at 
gefnogaeth pan fyddaf yn 
gweithio gydag eraill sy'n 
gysylltiedig â'm plentyn maeth 
(ysgolion, llysoedd, teuluoedd 
biolegol ayb) 

3 6 4 5 4 1 

 13.0% 26.1% 17.4% 21.7% 17.4% 4.3% 

 

Cefnogi pobl ifanc a’r rhai sy’n gadael gofal i gymryd rhan fel dinasyddion 
gweithgar yn economaidd ac yn gymdeithasol trwy gyngor, cymorth a 
chefnogaeth. 

Cymeradwyodd Cyngor Wrecsam y Polisi Gwarcheidiaeth Lwfans Arbennig ym mis Hydref 
2020.  Mae’r polisi bellach yn ei le ac ar hyn o bryd mae 32 o Orchmynion Gwarcheidiaeth 
Arbennig, gosodwyd 2 o’r plant hyn gydag IFA. Mae 6 plentyn arall y mae eu cynlluniau'n 
SGO ar hyn o bryd gerbron y llys i'w penderfynu.  Mae’r Polisi Gwarcheidiaeth Arbennig yn 
‘creu polisi ‘dim anfantais’, a fydd felly yn cael gwared â’r rhwystrau sy’n atal gofalwyr maeth 
rhag ymgeisio am drefniadau gwarchodaeth arbennig ar gyfer y plant sydd yn eu gofal’. 
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Mae’r cynnig Gwarcheidiaeth Lwfans Arbennig yn cael ei ystyried yn llwyddiant ac wedi cael 
effaith wirioneddol ar barhad lleoliadau i blant a phobl ifanc.  

Mae Gwasanaeth Maethu Wrecsam yn parhau i sicrhau bod pob plentyn a pherson ifanc yn 
gallu cael cymorth a chefnogaeth mewn amrywiaeth o fformatau gan gynnwys trwy gyfrwng 
y Gymraeg, yn unol â fframwaith Llywodraeth Cymru ar gyfer y Gymraeg, ‘Mwy Na Geiriau’ 
neu mewn ieithoedd eraill o ddewis lle bo angen.  

Yn ystod chwarter 1 a 2, ni dderbyniodd unrhyw bobl ifanc y Cynnig Rhagweithiol trwy 
gyfrwng y Gymraeg. Roedd yr holl blant a phobl ifanc a ddefnyddiodd y gwasanaeth yn 
gwneud hynny trwy gyfrwng y Saesneg. 1 person ifanc a ddefnyddiodd iaith arwyddion ond 
nid oedd angen Dehonglydd BSL. Yn chwarter 2, roedd 1 person ifanc a gefnogwyd y 
chwarter hwn yn cael ei nodi fel Tyst Jehofa ac roedd gan 1 person ifanc arall gefndir 
Sipsiwn/Roma. 

Mae gan bob person ifanc y mae'r gwasanaeth yn gweithio ag ef nodweddion gwarchodedig 
o safbwynt oedran a rhyw.  Ochr yn ochr â hyn cefnogir anghenion ychwanegol hefyd ac yn 
ystod chwarter 1, trwy'r Cynnig Rhagweithiol, cefnogwyd 14 o blant a phobl ifanc ag 
anawsterau dysgu, Awtistiaeth, Gorbryder, Aspergers, Syndrom Down, nam ar y golwg, 
Problemau Iechyd Meddwl ac ADHD. Yn ystod chwarter 2, cefnogwyd 4 o blant a phobl ifanc 
ag anableddau; Parlys yr Ymennydd, ADHD, nam ar y lleferydd, Syndrom Down, Syndrom 
Irlen ac anghenion dysgu ychwanegol. 

Dipyn i’w Ofyn 

Mae Gwasanaeth Maethu Wrecsam yn elwa ar y broses barhaus o gyflwyno’r ymgyrch 
Rhianta Corfforaethol newydd ‘Dipyn i’w Ofyn’. Mae’r ymgyrch ‘Dipyn i’w Ofyn’ yn brosiect 
arloesol a chyffrous sydd â’r nod o weithio gyda’r holl randdeiliaid ar draws Sir Wrecsam i 
ddatblygu eu rôl fel rhieni corfforaethol.  Nod ‘Dipyn i’w Ofyn’ yw gofyn i bartneriaid sut y 
gallant helpu i gefnogi plant sy’n derbyn gofal.  Er na chafwyd unrhyw geisiadau ‘Dipyn i’w 
Ofyn’ ychwanegol yn ystod chwarter 1 a 2, mae ysgolion wedi cyflawni addewid i arddangos 
baneri ar ochr y ffordd ar gyfer recriwtio gofalwyr maeth. 

Pa feysydd mae angen i ni eu gwella neu ydym ni am eu datblygu ymhellach? 

Nid yw Gwasanaeth Maethu Wrecsam wedi gweld y cynnydd disgwyliedig yn nifer y gofalwyr 
maeth yn 2021/22. Argymhellir bod Gwasanaeth Maethu Wrecsam yn canolbwyntio'n 
weithredol ar y cynllun recriwtio a chadw gofalwyr maeth ac yn integreiddio hyn i Gynllun 
Gweithredu'r Gwasanaeth Maethu i gynyddu ymwybyddiaeth a monitro, gan sicrhau bod 
ymyriadau a chamau gweithredu newydd yn cael eu trafod a'u rhannu bob chwarter.  

Pa gamau penodol sydd angen i ni eu cymryd i wneud y gwelliannau/datblygiadau? 

Gweler y cynllun gweithredu - Safon 6:  Helpu pobl i sicrhau mwy o les economaidd, cael 
bywyd cymdeithasol a byw mewn cartref addas sy’n bodloni eu hanghenion. 
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Cyflwyniad a Chefndir



Mae Gwasanaeth Maethu Wrecsam yn wasanaeth maethu awdurdod lleol sy’n darparu ystod o leoliadau gofal maeth i blant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Mae Rheoliad 63 o Reoliadau Gwasanaethau Maethu Rheoleiddiedig (Darparwyr Gwasanaethau ac Unigolion Cyfrifol) (Cymru) 2019 yn dweud bod yn rhaid i Reolwr yr Awdurdod Lleol gynnal systemau ar gyfer monitro a gwella ansawdd y gwasanaeth.

Rhaid i’r rheolwr wneud darpariaeth ar gyfer adolygu ansawdd y gofal a’r cymorth mor aml ag y bo angen ond o leiaf bob chwe mis. Pwrpas yr Adroddiad Ansawdd Gofal yw cyflwyno asesiad o safon y gofal a'r gefnogaeth a ddarperir ac argymhellion ar gyfer gwella'r gwasanaeth.

Lluniodd y Gwasanaeth Perfformiad, Gwella a Phartneriaethau yr adroddiad mewn partneriaeth â'r Adran Gofal Cymdeithasol. Mae cynllun a chynnwys yr adroddiad wedi’u haddasu i fodloni’r Rheoliadau Maethu newydd a ddaeth i rym ym mis Ebrill 2019.

Cafodd yr adroddiad ei lunio a'i ysgrifennu gan yr Uwch Swyddog Perfformiad, Gwella a Phartneriaeth yn dilyn dadansoddiad o ystod o ddeunydd o amrywiaeth o ffynonellau gan gynnwys arolygon o blant sy'n derbyn gofal, gofalwyr maeth a gweithlu'r Gwasanaeth Maethu. Roedd hyn ochr yn ochr ag adolygiad o ddogfennaeth, trafodaethau gydag aelodau tîm o fewn y gwasanaeth a chyfarfodydd rhithiol gyda'r Pennaeth Gwasanaeth Rhianta Corfforaethol a'r Rheolwr Tîm ar gyfer Maethu. Cyflawnwyd y gwaith hwn ym mis Hydref/Tachwedd 2021. 

Mae’r adroddiad yn cyflwyno adolygiad o’r meysydd a restrir isod ac ym mhob achos mae’n archwilio ‘beth rydyn ni’n ei wneud yn dda’ a ‘pha feysydd rydyn ni eisiau neu angen eu datblygu ymhellach’. Mae'r cynllun gweithredu a gyflwynir yn Atodiad 1 yn nodi'r camau gweithredu a ddatblygwyd o ganlyniad i'r adolygiad.  

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

Safon 2: Gweithio gyda phobl a phartneriaid i warchod a hyrwyddo lles corfforol, meddyliol ac emosiynol.

Safon 3: Diogelu pobl rhag camdriniaeth, esgeulustod neu niwed.

Safon 4: Helpu pobl i ddysgu, datblygu a chymryd rhan mewn cymdeithas.

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

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













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



Ein Ffocws



Mae Tîm Gwasanaethau Maethu Wrecsam wedi gweithio’n galed dros y chwe mis diwethaf i geisio parhau i gyflwyno gwelliannau i wasanaethau o dan amgylchiadau digynsail a’r heriau parhaus sy’n deillio o bandemig Covid-19. Mae’r tîm wedi dangos gwytnwch a bod yn agored i newid mewn ymateb i ddatblygiadau parhaus yng Ngwasanaeth Gofal Cymdeithasol Plant CBS Wrecsam ac yn parhau i ddangos brwdfrydedd wrth wella canlyniadau i’r plant a’r bobl ifanc yn eu gofal. 

Mae'r gwasanaeth wedi parhau i roi pwyslais ar bwysigrwydd gyrru gwelliannau ymlaen yn y ddarpariaeth o leoliadau sefydlog lle mae plant yn cael profiadau da ac yn cael eu cefnogi'n dda. Mae Gwasanaeth Maethu Wrecsam yn deall, wrth wneud hynny, bod plant yn cael y cyfleoedd i ffynnu a chyflawni'r canlyniadau y maent eu heisiau.Wedi'i dystiolaethu trwy nodiadau cyfarfod a thrafodaethau ag aelodau'r tîm, mae'n amlwg bod yr holl dîm o fewn Gwasanaeth Maethu Wrecsam yn parhau i ddeall ffocws trosfwaol darparu lleoliadau sefydlog a sut mae gweithgareddau a strategaethau'r Gwasanaethau Maethu yn cyfrannu at y gwelliannau hyn. 

Mae is-grŵp y Panel Rhianta Corfforaethol – Tîm Recriwtio a Chadw Gofalwyr Maeth yn parhau i gyfarfod. Mae cynllun gweithredu'r Is-grŵp Recriwtio a Chadw Gofalwyr Maeth yn darparu tystiolaeth o'r ymrwymiad arfaethedig i wella nifer y Gofalwyr Maeth drwy'r gwaith parhaus sydd wedi'i gynnwys yn y Cynllun. Nid oedd y Cynllun ar gael ar gyfer yr adolygiad hwn. 

Mae gwella’r gallu i gymhathu plant yn well â’u lleoliadau wedi’i gynnwys yng Nghynllun y Cyngor (2020-2023), drwy waith y Bwrdd Blaenoriaeth ‘Gwella Iechyd a Lles: Gyda Ffocws ar Flaenoriaethu Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol Plant’ a’r Bwrdd Gwella Carlam. Wedi’i gynnwys yn y datganiadau llwyddiant ar gyfer y flaenoriaeth hon mae'r ymrwymiad i gynyddu gofalwyr maeth mewnol trwy well cadw a recriwtio. Y targed ar gyfer 2021/22 yw gwella gofalwyr maeth generig o 55 ar ddiwedd mis Mawrth 2021 i 93 o ofalwyr maeth generig erbyn diwedd 2021/22 (gweler adran 6 o’r adroddiad am adborth ar y mesur perfformiad hwn).  Mae’r canlyniad yn cael ei graffu’n chwarterol gan y Bwrdd Blaenoriaeth ac yn chwarter 2 a chwarter 4 gan yr Uwch Dîm Arwain, yr Aelodau Arweiniol a’r Bwrdd Gweithredol. 

Mae'r plant yn teimlo bod eu lleisiau'n cael eu clywed, bod ganddynt ddewis o ran eu gofal a'u cymorth

Pan fydd plant mewn gofal yn cael eu trin ag urddas a pharch, mae eu profiadau cadarnhaol yn dylanwadu ar eu lles; mae Addewid Wrecsam yn parhau i nodi addewidion rhianta corfforaethol Cyngor Wrecsam. 

Gofynnwyd i ofalwyr maeth yn yr Arolwg Gofalwyr Maeth chwe-misol – i ba raddau y maent yn cytuno bod Gwasanaeth Maethu Wrecsam yn cyflawni eu haddewid i blant a phobl ifanc yn eu gofal.  Mae’r ymatebion i’w gweld isod ac yn dangos adborth cadarnhaol ar y cyfan, gyda 50% o ymatebion cadarnhaol. Mae hyn yn ostyngiad bach o 65.38% ym mis Mai 2021 ond yn dal i fod yn gynnydd o arolygon blaenorol. Cynhaliwyd yr arolwg ym mis Tachwedd 2021 ac adroddir ar y canlyniadau drwy gydol yr Adroddiad Ansawdd Gofal hwn. Ymatebodd 33 o ofalwyr maeth i’r arolwg ar-lein, gyda 23 yn ateb pob cwestiwn yn llawn. Mae hyn yn dangos tuedd gynyddol yn y gyfradd ymateb.
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Gofynnwyd i'r ymatebwyr ymhelaethu ar eu hymatebion i'r cwestiwn uchod. Roedd yr ymatebion yn gymysg gan gynnwys:

· Os byddaf yn ffonio gweithiwr cymdeithasol y plant gyda chais y maent wedi'i wneud mae'n gwneud ei gorau glas i hwyluso hyn.

· Gwerthfawrogi bod y Gwasanaeth dan alw digynsail. Ond esboniad yw hwn nid esgus.

Mae arolwg blynyddol ‘Mesur yr Addewid’ yn cynnig cyfle i fesur barn plant a phobl ifanc ar Gyngor Wrecsam yn cyflawni addewidion yr Addewid.  Adroddwyd ar ganlyniadau’r arolwg hwn yn adroddiad Ansawdd Gofal Gwasanaeth Maethu Mehefin 2021. Bydd yr arolwg blynyddol nesaf ym mis Mehefin 2022.  

Ochr yn ochr â hyn, mae datganiadau llesiant chwarterol gan blant a phobl ifanc yn cael eu coladu gan ddefnyddio’r ap ‘Mind of My Own’. Cymerwyd ciplun yn ystod chwarter 1 a rhennir ymatebion drwy gydol yr adroddiad hwn. Mae’r themâu yn cynnwys:

· Sut rydw i'n teimlo

· Lle dwi'n byw

· Lles 

· Addysg

· Perthnasoedd

· Gofalwr maeth



Rhwng 1 Ebrill a 31 Medi roedd 3 chyfrif gweithiwr ychwanegol a 32 o gyfrifon pobl ifanc ychwanegol wedi’u hychwanegu at yr ap ‘Mind of My Own’. Yn y cyfnod hwn, derbyniwyd 59 datganiad ‘One App’ a 6 ‘Express’ gan bobl ifanc drwy’r ap. 

Mae plant yn cael eu hannog i fynychu eu hadolygiadau cynlluniau gofal er mwyn sicrhau eu bod yn cael eu cynnwys mewn penderfyniadau cynllunio. Yn unol â Rheoliadau Gwasanaethau Maethu Rheoleiddiedig (Cymru) 2019, mae Gwasanaeth Maethu Wrecsam yn cydymffurfio â’r cyfrifoldeb i ystyried barn y plentyn a’r bobl ifanc wrth ddatblygu cynlluniau gofal, i adlewyrchu eu dewis o’r cyfleoedd sydd ar gael iddynt. 

Er nad yw pob plentyn yn mynychu eu hadolygiadau o gynlluniau gofal, gofynnir am eu barn cyn y cyfarfod.  Ceir tystiolaeth mewn adolygiadau o gynlluniau gofal bod hyn yn digwydd, a darperir lle i gofnodi barn y plant a'r bobl ifanc.  Mae ISROs yn ymwneud yn weithredol â’r plant a’r bobl ifanc cyn i’r adolygiadau gael eu cynnal. Os nad yw plant a phobl ifanc yn bresennol yn yr adolygiad, bydd yr ISRO yn cyflwyno eu barn. 

Mae’r Tîm Rheoli Maethu wedi parhau i bwysleisio pwysigrwydd llais plant a phobl ifanc wrth gynllunio gofal a gwneud penderfyniadau. Mae cronfa ddata cadw cofnodion CHARMs bellach yn cynnwys blwch ticio ‘child/young person seen?’. Bydd Gweithwyr Cymdeithasol Goruchwyliol yn ticio i ddweud y gwelwyd y plentyn/plant yn ystod yr ymweliad, fel rhan o'r ddogfen oruchwylio. 

Mae’r Cyngor Gofal Pobl Ifanc yn parhau i gefnogi cyfleoedd i’r Gwasanaeth Maethu ddysgu oddi wrth blant mewn gofal.  Mae'r Cyngor Gofal yn cyfarfod yn fisol, ac mae uchafbwyntiau'r chwe mis diwethaf yn cynnwys: 

· Digwyddiad Hawl i Holi i Bobl sy’n Gadael Gofal a gynhaliwyd ar 19 Mai 2021 yn cynnwys 8 Cynghorydd; rhoi cyfle i drafod materion cyfoes. 

· Cynhaliwyd Digwyddiad Mini cyntaf y Cyngor Gofal yn Xplore ddydd Mawrth 2 Mehefin.

· Ymgynghorodd y grŵp ar gynnwys y blychau croeso a phenderfynwyd ar nifer o eitemau hanfodol i'w cynnwys. 

Mae rheolwyr ac ymarferwyr wedi ymrwymo i sicrhau bod lleisiau a safbwyntiau pob plentyn yn ganolog i’w hasesiadau, ac yn llywio cynllunio gofal a chymorth. Trwy barhau i ddefnyddio eiriolwyr (a drafodir isod), ap ‘Mind of My Own’ a’r Cyngor Gofal, gall plant fod yn hyderus bod eu lleisiau’n cael eu clywed a bod y gwasanaeth yn symud tuag at ddull sy’n canolbwyntio ar y plentyn.

Defnyddio Eiriolwyr

Mae plant yn cael y cyfle i fod yn rhan o'u cynlluniau gofal a chânt eu cefnogi trwy hyrwyddo eiriolwyr ffurfiol ac anffurfiol i gymryd perchnogaeth o'r cynlluniau hyn.  Mae Rheoliadau Gwasanaethau Maethu Rheoleiddiedig (Darparwyr Gwasanaethau ac Unigolion Cyfrifol) (Cymru) 2019, rhan 10, yn cydnabod pwysigrwydd defnyddio eiriolwyr i sicrhau bod Gwasanaethau Maethu yn gweithredu mewn ffordd agored a thryloyw gydag unrhyw blentyn a leolir gan y darparwr gwasanaeth. 

Mae atgyfeiriadau eiriolwyr i TGP Cymru yn cael eu dadansoddi bob chwarter i fesur yr ymrwymiad i ddarparu cynrychiolaeth eiriolwyr, gan sicrhau datblygiad cyson cynlluniau a gynhyrchir ar y cyd.  Gwelodd Chwarter 1 gynnydd yn nifer y plant a phobl ifanc a oedd yn defnyddio Eiriolaeth Seiliedig ar Faterion (IBA). Derbyniodd cyfanswm o 53 o blant a phobl ifanc IBA o gymharu â 33 yn chwarter 4. Gostyngodd hyn wedyn i 41 yn chwarter 2. Bu cynnydd yn nifer y materion yr ymdriniwyd â hwy yn chwarter 1; 110 o faterion o gymharu â 70 yn chwarter 4, gyda gostyngiad yn chwarter 2.  
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Mae Gofal Cymdeithasol Plant Wrecsam yn sicrhau bod 100% o’r plant a’r bobl ifanc sy’n gymwys ar gyfer y Cynnig Rhagweithiol yn cael cynnig cyfarfod Cynnig Rhagweithiol. Yn ystod chwarter 1, roedd 58 o blant a phobl ifanc yn gymwys ar gyfer y Cynnig Rhagweithiol o Eiriolaeth a derbyniwyd 21 o atgyfeiriadau Cynnig Rhagweithiol. Derbyniodd 15 o blant/pobl ifanc y Cynnig Rhagweithiol. O'r rhain, roedd 11 yn CLA a 10 yn CP. Atgyfeiriwyd 2 o blant/pobl ifanc ar gyfer y Cynnig Rhagweithiol o Eiriolaeth nad oeddent am gyfarfod ag eiriolwr, a nododd 4 nad oedd angen y gwasanaeth bryd hynny. Yn ystod y chwarter blaenorol, cafwyd 42 o atgyfeiriadau Cynnig Rhagweithiol gyda 13 yn derbyn y Cynnig Rhagweithiol o Eiriolaeth. 

Yn ystod chwarter 2, roedd 57 o blant a phobl ifanc yn gymwys ar gyfer y Cynnig Rhagweithiol o Eiriolaeth a derbyniwyd 34 o atgyfeiriadau Cynnig Rhagweithiol. O'r rhain, roedd 3 yn CLA a 31 yn CP. Cynhaliwyd 33 o gyfarfodydd Cynnig Rhagweithiol, gydag 1 person ifanc yn gwrthod cyfarfod ag eiriolwr.  O’r 33 o gyfarfodydd a gynhaliwyd, derbyniodd 12 o blant/pobl ifanc y cynnig ac ymgysylltu â chymorth eiriolaeth yn seiliedig ar faterion a phenderfynodd 21 o blant/pobl ifanc nad oedd angen y gwasanaeth arnynt ar hyn o bryd.

Er mwyn parhau i hyrwyddo’r defnydd o’r gwasanaeth eiriolaeth a gwella ymwybyddiaeth, rhannwyd fideo hyfforddi byr gyda Gofal Cymdeithasol Plant i egluro sut mae’r gwasanaeth yn gweithredu ac i arfogi Gweithwyr Cymdeithasol yn well i atgyfeirio plant a phobl ifanc. Diweddarwyd y ffurflen atgyfeirio i wella effeithlonrwydd y broses atgyfeirio. 

Swyddogion Diogelu ac Adolygu Annibynnol

Mae’r Swyddogion Diogelu ac Adolygu Annibynnol (ISRO) yn parhau i weithredu fel swyddog arweiniol wrth gydlynu ymateb rhyngasiantaethol effeithiol ar gyfer Plant sy’n Derbyn Gofal. Yn ystod adolygiadau Plant sy’n Derbyn Gofal (LAC), mae’r ISRO’s yn holi ynghylch cwblhau Cynlluniau Addysg Personol (PEPs), asesiadau iechyd a gwiriadau deintyddol. Cyfrannodd un ISRO ei farn ar y rôl dros y chwe mis diwethaf.

Mae'r ISRO yn adrodd ar y cyd fod ganddynt berthynas waith dda gyda'r gwasanaeth maethu ac yn adrodd bod ansawdd y gofal a roddir i blant a phrofiadau gofal yn dda iawn. Peth positif arall yw, oherwydd yr addewid SGO sydd bellach ar waith, mae maethu am y tro cyntaf ers nifer o flynyddoedd â mwy o ofalwyr maeth generig nag unigolion cysylltiedig. Bydd hyn yn arwain at weithwyr cymdeithasol goruchwyliol yn gallu rhoi’r cymorth sydd ei angen i'n gofalwyr maeth generig. Y pryderon a godwyd gan yr ISRO oedd diffyg lleoliadau therapiwtig, dim lleoliadau addas ar gyfer pobl ifanc heriol yn eu harddegau sy'n golygu eu bod yn byw mewn llety heb ei reoleiddio am gyfnod o amser. Newidiadau mewn gweithwyr cymdeithasol goruchwyliol.

Mae Gofal Cymdeithasol Plant yn gweithio gyda chydweithwyr yn Adnoddau Dynol i wella sefydlogrwydd swyddi’r Swyddogion Diogelu ac Adolygu Annibynnol (ISRO). Yn chwarter 2 mae ar hyn o bryd 4 ISRO parhaol, 1 Arweinydd Tîm dros dro (sy’n cefnogi’r Pennaeth Gwasanaeth sy’n dal yr adrannau 5) a 2 weithiwr asiantaeth.  Lansiwyd ymgyrch ddiweddar ym mis Medi, a arweiniodd at gynnig swydd barhaol i 3 ymgeisydd.  O ganlyniad, yn amodol ar ganlyniad geirdaon a gwiriadau, rhagwelir y bydd 7 ISRO yn eu swyddi erbyn Chwefror 2022.  Bydd hyn yn galluogi'r ISRO's i gyflawni eu dyletswyddau yn unol â deddfwriaeth a'u galluogi i ddatblygu'r gwasanaeth gyda mwy o gymorth yn cael ei gynnig i'r adran.

Mynediad at gyngor a gwybodaeth glir a dealladwy

Mae Gwasanaethau Maethu Wrecsam wedi parhau i gefnogi ail-lunio'r mynediad sydd gan ddefnyddwyr gwasanaeth i gyngor, gwybodaeth a chymorth clir a dealladwy.  Mae’r wefan wedi parhau i ddatblygu ac mae bellach wedi’i rhestru ar dudalen gyntaf Google gan sicrhau cynnydd mewn ymweliadau. Gellir gweld y wefan yma:www.wrecsam.maethucymru.llyw.cymru.Mae Atodiad 2 yn rhoi dadansoddiad dadansoddol o safbwyntiau cynulleidfaoedd gan Google o'r wefan newydd. 

Ers 1 Ebrill 2021 tan 31 Medi 2021, mae 11 ymholiad newydd wedi dod i law drwy’r ffurflen ymholiadau ar y wefan, 4 o’r rhain wedi cael ymweliadau cychwynnol a 3 wedi symud ymlaen i’r cam ymgeisio a gwiriadau. 

Mae datblygiad parhaus polisïau cyfeillgar i blant wedi canolbwyntio ar gadw at hawliau plant. Lle mae plant yn teimlo nad yw eu hawliau wedi’u cydnabod, bydd arolwg blynyddol ‘Mesur yr Addewid’ yn rhoi cyfle i blant herio ac uwchgyfeirio eu pryderon. Mae’r datblygiad diweddaraf, cartŵn a grëwyd i egluro’r broses Cynnig Gwarcheidiaeth Arbennig bron wedi’i chwblhau a gobeithio y caiff ei ddefnyddio cyn bo hir. 

Mae blychau croeso yn parhau i gael eu datblygu a'r cynnwys yn cael ei fireinio mewn partneriaeth â'r Cyngor Gofal.  Mae'r blwch croeso yn darparu cymysgedd o wybodaeth pan ddaw plant i ofal gan gynnwys anrhegion a fydd yn helpu'r plant/pobl ifanc i ymgartrefu yn yr ychydig wythnosau cyntaf.

Cynhaliwyd yr Arolwg Gofalwyr Maeth chwe-misol ym mis Tachwedd 2021. Mae'r siart isod yn dangos yr ymatebion. Yn yr arolwg, gofynnwyd i ofalwyr maeth a oedd gan blant/pobl ifanc a gofalwyr maeth fynediad at y wybodaeth gywir pan oedd ei hangen arnynt.Mae'r siart isod yn dangos yr ymatebion. 
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		Mynediad i Wybodaeth Gofalwyr Maeth
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Pan ofynnwyd iddynt am fynediad at wybodaeth i blant a phobl ifanc, roedd mwyafrif yr atebion yn gadarnhaol ac yn debyg i’r arolwg blaenorol (Mai 2021). Pan ofynnwyd iddynt ymhelaethu, gwnaeth 2 ymatebydd sylw ar ddiffyg cyswllt gan Weithwyr Cymdeithasol Plant. Atebodd 4 o ymatebwyr gyda sylwadau cadarnhaol i'r Gweithwyr Cymdeithasol Goruchwyliol gan gynnwys; Mae’r gweithiwr cymdeithasol goruchwyliol yn iawn a gweithwyr cyswllt yn wych ond mae angen gosod strwythur o ran cefnogaeth gyda phwynt cyswllt ar gyfer pob ardal. Gwnaeth ymatebwr arall sylw hefyd am gysylltu ac awgrymodd gyfeiriadur ffôn a rennir; roedd hwn yn awgrym a ailadroddwyd yn ddiweddarach yn yr arolwg. Cafwyd sylw hefyd yn canmol y tîm PASS ‘Mae’r tîm PAS yn aml yn angof yn dîm pwysig iawn ac yn gwneud eu gwaith yn wych’.

Pan ofynnwyd iddynt ymhelaethu ar fynediad i wybodaeth i ofalwyr maeth, roedd y gyfradd ymateb gadarnhaol yn debyg i fis Mai 2021. Pan ofynnwyd iddo ymhelaethu, dywedodd un ymatebwr fod angen mwy o wybodaeth pan fo plentyn yn cyrraedd a dywedodd ymatebydd arall fod plentyn wedi cyrraedd heb waith papur. 

Cyflawni asesiadau yn amserol

Mae'r tabl canlynol yn cyflwyno canran yr adolygiadau statudol plant sy'n derbyn gofal a gwblhawyd o fewn y terfynau amser. Mae’r data’n dangos tuedd ar i lawr o Ch4 2020/21. Nid yw adolygiadau statudol plant sy'n derbyn gofal yn gyfrifoldeb uniongyrchol Gweithwyr Cymdeithasol Goruchwyliol. 
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Mae canran yr adolygiadau blynyddol a gwblhawyd o fewn yr amserlen yn benodol i'r Gwasanaeth Maethu; mae’r tabl isod yn dangos gwelliant o ostyngiad sylweddol yn Ch3 a Ch4 yn 2020/21.Sylwch fod y dull cyfrifo ar gyfer y mesur perfformiad wedi'i adolygu ers diwedd 2020/21. 
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Mae Gwasanaeth Maethu Wrecsam wedi parhau i elwa o Banel Maethu i adolygu asesiadau.  Mae’r panel yn gweithredu o fewn polisïau a gweithdrefnau ysgrifenedig penodol ac yn elwa o gadeirydd annibynnol, a chynrychiolaeth feddygol a chyfreithiol. Mae aelod etholedig yn eistedd ar y panel i gynnal ei swyddogaeth rhianta corfforaethol. 

Mae Atodiad 3 yn cyflwyno adborth ysgrifenedig llawn gan Gadeirydd Panel Maethu CBSW, am y cyfnod 1 Ebrill 2021 hyd at 31 Medi 2021. Dywed y Cadeirydd fod y gwaith papur yn parhau i wella er gwaethaf pwysau cynyddol ar y gwasanaeth i gyflawni o ganlyniad i'r cynnydd yn nifer y paneli oherwydd achosion Unigolion Cysylltiedig yn mynd i'r llys.  Mae presenoldeb holl aelodau gofynnol y panel yn parhau i fod yn dda ac nid oes angen canslo cyfarfod oherwydd nad oes cworwm a bydd Is-Gadeirydd newydd yn cael ei benodi ym mis Ionawr 2022. Braf yw bod cynnydd wedi bod yn nifer y Gweithwyr Cymdeithasol Gofal Plant sy’n mynychu’r Panel er mwyn sicrhau bod llais y plentyn yn cael ei gynnwys mewn unrhyw drafodaethau.

Pa feysydd mae angen i ni eu gwella neu ydym ni am eu datblygu ymhellach?

Gydag effaith Covid-19 yn y dyfodol yn parhau i fod yn aneglur, argymhellir bod trafodaethau'n cael eu cynnal ynghylch proses weithredol hirdymor y Panel Maethu a sut y gellir gwella'r defnydd effeithiol o dechnoleg wrth symud ymlaen. 

Yn dilyn hyrwyddo’r gwasanaeth eiriolaeth ar draws Gofal Cymdeithasol Plant, mae Gweithwyr Cymdeithasol Goruchwyliol yn cael cyfle i gynyddu ymwybyddiaeth o’r gwasanaeth ymhlith gofalwyr maeth er mwyn annog plant/pobl ifanc i ddefnyddio eiriolaeth. 

Ymateb i bryderon a godwyd gan ofalwyr maeth sy'n ei chael hi'n anodd cysylltu â'r gwasanaeth. 

Ymateb i bryderon am leoliadau gan yr ISROs ar gyfer pobl ifanc heriol yn eu harddegau sy'n byw mewn llety heb ei reoleiddio am gyfnod o amser. 

Pa gamau penodol sydd angen i ni eu cymryd i wneud y gwelliannau/datblygiadau?

Gweler y cynllun gweithredu - Safon 1:  Helpu pobl i gyflawni’r canlyniadau lles a ddymunant.

Safon 2: Gweithio gyda phobl a phartneriaid i warchod a hyrwyddo lles corfforol, meddyliol ac emosiynol.

Mae Gwasanaeth Maethu Wrecsam yn parhau i ddefnyddio ap ‘Mind of My Own’ fel llwyfan i amddiffyn lles meddyliol ac emosiynol y plant yn eu gofal. Cedwir at y Polisi Mind of My Own pan fydd plant yn rhannu adborth sy'n peri pryder. Mae'r polisi'n darparu gwybodaeth am y broses cyswllt diogelwch a'r uwchgyfeiriadau.

Nyrs Plant sy'n Derbyn Gofal

I gefnogi iechyd plant sy'n derbyn gofal, mae gan Wasanaeth Maethu Wrecsam nyrs arbenigol amser llawn. Mae’r nyrs plant sy’n derbyn gofal yn gweithio’n agos gyda’r Gwasanaethau Iechyd a Phlant i sicrhau bod anghenion iechyd plant yn cael eu diwallu. Mae'r nyrs plant sy'n derbyn gofal yn gweithio'n agos gyda phlant, gweithwyr proffesiynol eraill a gofalwyr i fynd i'r afael ag unrhyw faterion iechyd neu bryderon a godwyd. Dywedodd y nyrs plant sy’n derbyn gofal fod nifer yr achosion LAC yn parhau i gynyddu gan roi galw ychwanegol ar gwblhau asesiadau iechyd. Disgwylir i'r nyrs LAC ymddeol ddiwedd Ionawr 2022 gyda'r gobaith o ddychwelyd yn rhan amser.  Awgrymodd y nyrs LAC y byddai 1 rôl amser llawn ac 1 rôl rhan amser yn sicrhau bod cyfrifoldebau’r rôl yn cael eu cyflawni gyda’r gallu i ddarparu cymorth ychwanegol trwy ganolbwyntio ar asesiadau iechyd sylfaenol yn unig. Mae rhestrau aros ar gyfer niwroddatblygiad hefyd yn cynyddu ac atgyfeiriadau iechyd meddwl, y ddau ohonynt angen cymorth ychwanegol sylweddol.

Mae Gwasanaeth Maethu Wrecsam a’r nyrs LAC wedi sicrhau’n gyson bod 100% o blant sy’n derbyn gofal wedi’u cofrestru gyda Meddyg Teulu o fewn 10 diwrnod gwaith yn ystod chwarter 2. Mae'r perfformiad hwn wedi parhau'n gyson drwy bob chwarter. 

Cyflawni gwell canlyniadau lles personol

Mae Gwasanaeth Maethu Wrecsam yn parhau i hyrwyddo eu rhestr gynhwysfawr o gynigion cymdeithasol a hamdden. Mae'r rhestr yn aros yr un fath heb unrhyw gynigion ychwanegol newydd dros y chwe mis diwethaf.

Cefnogaeth:

· Newyddlenni Gofalwyr Maeth 

· Grwpiau cefnogi

· System cyfeillio anffurfiol 

· Hyfforddiant ar gyfer Gofalwyr Maeth 

· Cynnig Active 8 ar gyfer plant sy'n derbyn gofal

· Cardiau Max Disgownt

· CADW - Disgownt 

· Aelodaeth Rhwydwaith Maethu  

· Cyflogwr sy’n deall maethu - adolygiad blynyddol 5 diwrnod ychwanegol 

· Ymweliadau goruchwylio rheolaidd gan weithiwr cymdeithasol goruchwyliol a gweithiwr cymdeithasol y plentyn. 

· Llysgenhadon Gofalwyr Maeth 

· Tocynnau teulu i Erddig a Chastell y Waun 



Ariannol:

· Lwfans gofal maeth yn seiliedig ar oedran  

· Taliad sgiliau   

· Gostyngiad Treth y Cyngor 75% 

· Cymorth ariannol ar gyfer adnoddau megis gwelyau newydd, cadeiriau gwthio



Ym Medi 2021 recriwtiodd y Gwasanaeth Maethu ar gyfer Swyddog Lleoliad, mae’r swydd wedi’i llenwi gyda’r ymgeisydd sydd i fod i ddechrau yn y rôl ym mis Tachwedd 2021. Bydd y rôl yn cefnogi’r gwaith o negodi lleoliadau ac ymgysylltu â’r Cynghorwyr Ariannol Annibynnol i sicrhau, lle bo’n bosibl, y bydd plant a phobl ifanc yn cael eu lleoli yn Sir Wrecsam.

Mae’r Tîm Gofalwyr Maeth wedi parhau i gefnogi gofalwyr maeth yn ystod y pandemig Covid-19 trwy alwadau ‘gwirio’ i gefnogi llesiant Gofalwyr Maeth ar ôl derbyn prawf Covid-19 positif ar gyfer naill ai’r plant/pobl ifanc neu’r gofalwyr.  

Er mwyn gwella cefnogaeth therapiwtig, mae Gwasanaeth Maethu Wrecsam wedi bod yn gweithio'n agos gyda gwasanaeth CAMH i ddarparu sesiynau galw heibio rhithiol ar gyfer Plant sy'n Derbyn Gofal ac mae cyfarfodydd WRAP misol bellach yn rhoi mwy o bwyslais ar ddulliau therapiwtig. Mae'r gwasanaeth yn y broses o adolygu cytundeb WRAP ar hyn o bryd.

Casglodd ap ‘Mind of My Own’ adborth gan Blant a Phobl Ifanc sy’n Derbyn Gofal ar eu llesiant. Mae’r siart isod yn dangos canran y plant a phobl ifanc (0 i 17+ oed) sy’n teimlo bod ganddynt ffactorau llesiant penodol yn eu bywydau. Ymatebodd 16 o blant a phobl ifanc i’r datganiad hwn, gyda chanran uchel o ymatebwyr yn nodi bod ganddynt oedolyn y gallant ymddiried ynddo yn eu bywydau. Cyfeillion da oedd yr ymateb uchaf ar gyfer y grŵp oedran 10 i 16. Ymatebion llawn ar gael yn atodiad 4. Tynnwyd y ciplun hwn yn ystod chwarter 1.  
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Gofynnwyd i’r 16 o ymatebwyr sut yr oeddent yn teimlo amdanynt eu hunain. Roedd mwyafrif yr ymatebion yn gadarnhaol. Er bod nifer o blant a phobl ifanc yn ystyried eu hunain yn swil. Gofynnwyd i’r 16 o ymatebwyr sut y maent yn ymdopi pan nad yw pethau’n mynd yn dda. Y gyfradd ymateb uchaf oedd ‘Try and block it out’ ac yn ail ‘be by myself’ sy’n awgrymu bod angen mwy o gymorth ar blant a phobl ifanc i ymateb i deimladau negyddol. 

Yn ystod chwarter 1 nodwedd ‘My Well-being’ yn yr ap ‘Mind of My Own’ oedd y nodwedd a ddefnyddiwyd fwyaf. 

Cyflwynodd 64 o ymatebwyr ymatebion i’r awgrymiadau cwestiwn ‘how am I feeling’ ar yr ap ‘Mind of My Own’ yn ystod chwarter 1.  Roedd yr ymatebion yn gadarnhaol ar y cyfan. Darlunnir yn y siart isod.



















		‘How am I feeling’ – Cadarnhaol v Negyddol
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Pa feysydd mae angen i ni eu gwella neu ydym ni am eu datblygu ymhellach?

Gweithio mewn partneriaeth â'r Gwasanaeth Iechyd a Phlant sy'n Derbyn Gofal i ymateb i'r swydd wag sydd ar ddod a phryderon a godwyd gan y Nyrs Plant sy'n Derbyn Gofal presennol.  

Gwella'r hyn a gynigir o ddigwyddiadau llesiant i ofalwyr maeth a nodi a oes unrhyw weithgareddau ychwanegol, digwyddiadau iechyd a lles gan gynnwys digwyddiadau marchnad ar-lein y gellir eu cynnig i ofalwyr maeth a phlant/pobl ifanc genedigol gofalwyr maeth.

Parhau i ddatblygu ac adolygu rôl y Swyddog Lleoli newydd. 

Pa gamau penodol sydd angen i ni eu cymryd i wneud y gwelliannau/datblygiadau?

Gweler y cynllun gweithredu - Safon 2:  Gweithio gyda phobl a phartneriaid i warchod a hyrwyddo lles corfforol, meddyliol ac emosiynol.

Safon 3: Diogelu pobl rhag camdriniaeth, esgeulustod neu niwed.

Yng Ngwasanaeth Maethu Wrecsam, mae plant yn cael eu hamddiffyn rhag camdriniaeth. Gall plant a phobl ifanc o fewn y Gwasanaeth Maethu fod yn hyderus eu bod yn cael eu hamddiffyn trwy gymhwyso prosesau diogelu ac amddiffyn plant yn effeithiol. Dywedodd adroddiad diweddar Arolygiaeth Gofal Cymru - Adroddiad o Arolwg Seiliedig ar Risg o Wasanaethau Plant 2021 - 'Yn y 32 o ffeiliau achos plant a adolygwyd gennym yn ystod yr arolygiad hwn, ni welsom fod unrhyw blant mewn perygl uniongyrchol o niwed' ac mae Gwasanaeth Maethu Wrecsam wedi ei gynnwys yn y canfyddiadau hyn.

Mae Gwasanaeth Maethu Wrecsam yn deall yn iawn bwysigrwydd cael gweithdrefnau yn eu lle pan fo plentyn yn absennol heb ganiatâd ac mae'r gwasanaeth yn monitro hyn yn chwarterol.  Yn ystod y cyfnod rhwng 1 Ebrill a 31 Medi ni wnaeth unrhyw blant ddianc, mae hyn yn parhau â'r tueddiad sy'n gwella ers y 6 mis blaenorol. 

Fel rhan o adroddiadau atodlen 2, mae'r gwasanaeth yn casglu data ar nifer y digwyddiadau sy'n ymwneud â'r heddlu.  Ar gyfer y cyfnod 1 Ebrill i 31 Medi roedd 4 digwyddiad o gymharu ag 1 yn chwarter 3 a 4. Mae hyn yn duedd gynyddol o'r cyfanswm diwedd blwyddyn ar gyfer 2020/21 o 5.  Fodd bynnag, dylid cymryd i ystyriaeth y gallai'r pandemig a'r cyfyngiadau sy'n gysylltiedig â chyfnod clo fod wedi effeithio ar y ffigurau yn 2020/21. O edrych ar 2019/20 roedd 17 digwyddiad, sy’n debyg i’r duedd bresennol.

Mae System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru (WCCIS) yn parhau i wella effeithlonrwydd cadw cofnodion ar gyfer y Gwasanaeth Maethu.  Cynhaliwyd prosiect glanhau ar y system i sicrhau bod cofnodion cadarn yn cael eu cadw. Cwblhawyd y prosiect hwn ar ddechrau mis Ebrill 2021 ac mae Gweinyddwr System y Gwasanaethau Maethu bellach yn gyfrifol am sicrhau bod cofnodion y gofalwyr maeth yn cael eu cadw’n gyfredol. Trwy'r porthor, mae cywirdeb cofnodion wedi gwella'n sylweddol. 

Diogelu ac Amddiffyn Plant

Ystyrir bod diogelu yn flaenoriaeth i'r cyngor cyfan ac fe'i nodir yn y Polisi Diogelu Corfforaethol, ac o fewn hwn mae Cynllun Gweithredu Diogelu Corfforaethol sy'n cynghori adrannau ar sut i weithredu'r polisi. Mae’r Cynllun Gweithredu Diogelu Corfforaethol wedi’i ddiweddaru i adlewyrchu materion sy'n dod i'r amlwg er enghraifft ‘Llinellau Sirol' (gangiau) Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod, Caethwasiaeth Fodern a PREVENT (Gwrthderfysgaeth). Mae gan bob aelod o dîm y Gwasanaeth Maethu fynediad at y polisi hwn. Gellir dod o hyd i dystiolaeth o fewn cofnodion trafodaethau ynghylch diogelu a gynhelir yn rheolaidd mewn cyfarfodydd tîm.

Nid yw ymholiadau amddiffyn plant yn cynnwys unrhyw ymchwiliadau a gynhaliwyd oherwydd ymholiad amddiffyn plant, tebyg i 0 yn chwarter 3 a 4.

Mae cydymffurfiad gofalwyr maeth â gofynion y Cytundeb Gofal Maeth bellach yn cael ei drafod mewn sesiynau goruchwylio trwy daflenni dyddiadur gofalwyr maeth.  Mae archwiliad dwys wedi’i gynnal i sicrhau ansawdd y cofnodion goruchwylio ac mae tystiolaeth o hyn yn awgrymu eu bod yn cadw at y cytundeb.  Mae'r taflenni dyddiadur yn cael eu trafod yn rheolaidd mewn sesiynau goruchwylio. Mae'r templed goruchwylio wedi'i ddiwygio i gynnwys cofnod dyddiadur y gofalwr maeth. 

Yn ystod y cyfnod rhwng 1 Ebrill a 31 Medi roedd 5 digwyddiad o salwch/damweiniau difrifol o gymharu ag 8 yn y cyfnod 6 mis blaenorol. 

Rhoddwyd cyfle i weithlu'r Gwasanaeth Maethu rannu adborth ar ansawdd y gofal o fewn y Gwasanaeth Maethu yn yr Arolwg Staff Maethu chwe-misol. Cynhaliwyd yr arolwg ym mis Tachwedd 2021, gydag 13 aelod o staff yn ymateb yn llawn i bob cwestiwn, gwelliant ar 8 ym mis Mai 2021.  Gofynnwyd i ymatebwyr nodi a oeddent yn staff parhaol, dros dro neu asiantaeth. Ymatebodd 9 aelod o staff parhaol, 1 dros dro a 6 asiantaeth. 

Yn yr arolwg, gofynnwyd i’r ymatebwyr ‘a ydych chi’n gwybod sut i gael mynediad at y datganiad o ddiben maethu a pholisïau a gweithdrefnau adrannol perthnasol?’  – cytunodd 13 o ymatebwyr ac ymatebodd 3 â ‘Na’ (2 staff parhaol ac 1 asiantaeth).  Mae hyn yn ostyngiad bach o 100% ym mis Mai 2021 i 81.25% ym mis Tachwedd 2021. Roedd sylwadau pellach yn awgrymu nad oedd staff yn gwybod ble i ddod o hyd i'r rhain.

Hyfforddiant staff

Gofynnodd Arolwg Gweithlu'r Gwasanaeth Maethu; ‘a oes gennych fynediad at y nifer angenrheidiol o hyfforddiant i gefnogi eich cofrestriad parhaus gyda’r Cyngor Gofal?’  – cytunodd yr holl ymatebwyr ac eithrio 1 a ymatebodd gyda ‘Nac oes’ (asiantaeth).  Mae hwn yn ymateb tebyg i fis Mai 2021. Roedd yr holl ymatebwyr perthnasol yn cytuno eu bod yn derbyn goruchwyliaeth yn fisol. 

Mae cyfradd ymateb Arfarniadau a PDRs wedi gostwng ym mis Tachwedd 2021. Pan ofynnwyd a oedd yr ymatebwyr wedi derbyn PDR yn y 12 mis diwethaf, ymatebodd 5 aelod o staff parhaol gyda ‘Do’ a 3 ‘Naddo’. Mae hwn yn ymateb tebyg i fis Mai 2021. Gyda 60% ym mis Mai 2021 yn nodi 'Do' a 62.0% ym mis Tachwedd 2021. Fodd bynnag, mae pryder nad yw'r cwestiwn yn hidlo gweithlu'r Gwasanaeth Maethu yn ôl 'pwy sy'n gyfrifol am eu PDR', felly mae hyn yn effeithio ar lefelau hyder.

Holwyd staff newydd sydd wedi ymuno yn y 6 mis diwethaf am hyfforddiant sefydlu. Dywedodd 7 ‘Do’ eu bod wedi cael hyfforddiant sefydlu a dywedodd 2 ‘Naddo’ (1 asiantaeth ac 1 parhaol). Fodd bynnag, ni roddodd yr un a atebodd ‘Na’ unrhyw fanylion pellach.  Pan ofynnwyd ‘Ydych chi’n teimlo bod hyfforddiant sefydlu wedi’ch paratoi ar gyfer eich rôl newydd?’, dywedodd 4 ‘Ydy’ a 4 ‘Nac ydy’ (2 asiantaeth, 1 parhaol ac 1 dros dro). 

Cwynion

Yn chwarter 1 a 2 (2021/22) roedd 0 cwyn difrifol yn erbyn gofalwyr o gymharu ag 1 yn chwarter 3 a 4.  Yn chwarter 1 a 2 nid oedd unrhyw gwynion gan ofalwyr a dim cyfarfod ‘Rhan 4’ o gymharu ag 1 cyfarfod ‘Rhan 4' yn ystod y 6 mis diwethaf. 

Mae Wrecsam wedi ymrwymo i sicrhau bod gan blant a phobl ifanc nifer o ffyrdd i godi cwynion, gan gynnwys:

· Taflenni a chyfeirio mewn blychau croeso – gan gynnwys y weithdrefn gwyno sy'n gyfeillgar i blant a ddatblygwyd gan y Cyngor Gofal;

· Ap Mind Of My Own; ac

· IRSO’s a’r Cynnig Rhagweithiol. 



Yn 2019, datblygodd a lansiodd y Cyngor Gofal ynghyd â Senedd Ieuenctid Wrecsam ffurflen Sylwadau, Canmoliaeth a Chwynion ar gyfer pobl ifanc i’w galluogi i fynegi eu barn am unrhyw un o wasanaethau’r cyngor. Mae’r ffurflen ar gael yn ddiweddar ar wefan newydd Wrecsam.gov ac mae wedi’i hamlygu fel enghraifft o arfer gorau yn y Canllaw Ffordd Gywir i Ofal Cymdeithasol Plant a lansiwyd yn ddiweddar gan Swyddfa’r Comisiynydd Plant. 

Mae plant a phobl ifanc yn cael eu cefnogi gyda phryderon/cwynion diogelu trwy eiriolaeth. Nid oedd unrhyw gwynion difrifol yn erbyn gofalwr yn y cyfnod 1 Ebrill i 31 Medi o gymharu ag 1 yn y cyfnod 6 mis blaenorol.  Yn ystod chwarter 1, drwy eiriolaeth, roedd 1 person ifanc yn cael ei gefnogi i wneud cwyn yn Wrecsam. Roedd y gŵyn yn erbyn y Gwasanaethau Cymdeithasol, fodd bynnag, trwy gefnogaeth eiriolwr, cafodd y gŵyn ei datrys a chefnogwyd y person ifanc drwy eu pryderon. Nid oedd unrhyw blant yn cael eu cefnogi i wneud cwyn drwy eiriolaeth yn chwarter 2.



Mae'r gwasanaeth yn deall yr angen i ddefnyddio cwynion i gynorthwyo gwelliant parhaus. Ymdrinnir â chwynion yn erbyn y gwasanaeth bellach trwy Ymchwilwyr Cwynion Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, gan sicrhau ymagwedd gyson. Yn ystod chwartel 1 a 2 gwnaed 1 gŵyn yn erbyn Gwasanaeth Maethu Wrecsam drwy'r llwybr hwn. Ymchwiliwyd i'r gŵyn a chafodd ei chadarnhau'n rhannol a chytunwyd ar gamau gweithredu. 

Mae pwysigrwydd gallu codi cwynion yn cael ei hyrwyddo o fewn y gwasanaeth a'i hyrwyddo trwy Addewid Wrecsam. Mae’r addewid yn cynnwys y geiriad “Addewidion a wneir i chi gan oedolion sy’n gweithio gyda chi tra byddwch mewn gofal. Os nad ydynt yn digwydd, dywedwch wrth eich gofalwr neu weithiwr cymdeithasol”. Mae ap ‘Mind of My Own’ yn rhoi llwyfan i blant a phobl ifanc leisio eu pryderon a chodi ymwybyddiaeth o’u cwynion.

Fframwaith Rheoli Perfformiad 

Mae datblygiadau drwy’r Bwrdd Gwella Carlam wedi cyflwyno gweithdai Ymarfer, Perfformiad ac Ansawdd (PPQ) misol newydd rhwng timau Gofal Cymdeithasol Plant a’r Pennaeth Gwasanaeth perthnasol.  Mae'r gweithdai yn rhoi cyfle i drafod perfformiad a nodi unrhyw feysydd lle nad yw cynnydd ar y trywydd iawn.  Cytunir ar gamau gweithredu i sicrhau ymyriadau cynnar. Wrth symud ymlaen mae'r cyfarfodydd hyn yn gyfle i adolygu'r camau gweithredu o'r adolygiad Ansawdd Gofal. 

O fewn y Tîm Maethu, mae mesurau Perfformiad Maethu misol yn cael eu casglu a'u cyflwyno i'r Rheolwr Tîm. Mae mesurau perfformiad yn cynnwys:

· Nifer y gofalwyr maeth (wedi'i rannu'n Generig a Chysylltiedig)

· Nifer y lleoliadau Rheoliad 26 a ddechreuwyd

· Nifer yr Atodlenni 2 a gofnodwyd

· Nifer yr Amrywiadau/Eithriadau

· Nifer y lleoliadau newydd a gofnodwyd (wedi'u rhannu'n fathau o leoliadau) – mewnol

· Nifer y lleoliadau newydd a gofnodwyd (wedi'u rhannu'n fathau o leoliadau) – IFA a Phreswyl

· Nifer y lleoliadau a ddaeth i ben a'r rhesymau pam (wedi'u rhannu'n fathau o leoliadau) – mewnol

· Nifer y lleoliadau a ddaeth i ben a'r rhesymau pam (wedi'u rhannu'n fathau o leoliadau) – IFA a Phreswyl

· Nifer y dad-gofrestriadau/ymddiswyddiadau (wedi’u rhannu i Generig a Chysylltiedig)

· Nifer y cymeradwyaethau newydd (wedi'u rhannu'n Generic a Chysylltiedig)



Arweinyddiaeth a Rheoli

Mae Rheolaeth Tîm Maethu wedi aros yn sefydlog, fodd bynnag bu newid sylweddol yn yr Uwch Reolwyr gyda’r Pennaeth Gwasanaeth Rhianta Corfforaethol yn gadael, rheolwr dros dro yn ei swydd a Phennaeth Gwasanaeth Rhianta Corfforaethol parhaol newydd i ddechrau yn ei swydd ym mis Hydref 2021. Bydd newidiadau mewn arweinyddiaeth yn arwain at ddatblygiadau pellach yn ystod y flwyddyn i ddod wrth i ddulliau newydd o arwain gael eu rhoi ar waith. Mae Rheolwr Tîm Cynorthwyol ychwanegol i gael ei benodi o fewn y Gwasanaeth Maethu i gefnogi materion capasiti a gwella cefnogaeth i aelodau tîm wrth symud ymlaen. 

Fel rhan o'r Arolwg Staff Maethu Blynyddol, holwyd staff am reolaeth. 

· Bu gostyngiad yn nifer y staff a ddywedodd eu bod yn teimlo eu bod yn cael eu cefnogi gan reolwyr o arolwg Mai 2021. Ym mis Mai 2021 ymatebodd pob un ‘Ydw’ ar wahân i 1 ymatebydd a ymatebodd ‘Ddim yn gwybod’. Ym mis Tachwedd 2021, dywedodd 10 ‘Ydw’ a 4 ‘Na’ (3 parhaol ac 1 asiantaeth). Pan ofynnwyd iddynt ymhelaethu, roedd y sylwadau'n gadarnhaol ar y cyfan ond teimlai un y gallai rheolwyr fod yn fwy cydymdeimladol. 

· Pan ofynnwyd ‘Ydych chi’n teimlo bod cyfathrebu effeithiol rhwng rheolwyr a staff’ – atebodd 12 o ymatebwyr ‘Ydw’ a 2 ‘Nac ydw’ (1 parhaol ac 1 asiantaeth). Mae hyn yn ostyngiad bychan ym mis Mai 2021. Pan ofynnwyd a oedd llinellau atebolrwydd clir, yr un oedd yr ymateb.  

· Pan ofynnwyd iddynt ymhelaethu ar gyfathrebu, dywedodd un ymatebydd asiantaeth ‘Gwell lefelau staff a chysondeb. Llwyth achosion yn rhy uchel i weithio'n effeithiol a chyfathrebu'n gynhyrchiol â chydweithwyr. Lleihau llwyth achosion a chyflwyno canolbwyntiau - ar hyn o bryd mae'n rhaid i mi jyglo asesiadau a goruchwylio.  Rwyf newydd gymhwyso ac rwy'n teimlo dan bwysau / wedi fy llethu. Mae angen mwy o amser i gyfathrebu'n dda â'r tîm. Mae cyfarfodydd tîm yn cael eu canslo’n aml.’Dim ond un sylw arall oedd yn nodi ‘Rwy’n meddwl y byddai cymhellion yn gweithio’n dda’

· Cytunodd yr holl staff eu bod yn cael mynediad i gyfarfodydd staff yn rheolaidd. 



Pa feysydd mae angen i ni eu gwella neu ydym ni am eu datblygu ymhellach?

Parhau i ymateb i'r arfer da sy'n datblygu o'r Bwrdd Gwella Carlam. Dylai Cynllun Gweithredu'r Gwasanaeth Maethu fod yn Gynllun Tîm integredig sy'n ymgorffori camau gweithredu o'r Cynllun Gwasanaeth, gweithdai Ymarfer, Perfformiad ac Ansawdd, adolygiadau Ansawdd Gofal a dangosyddion perfformiad Atodlen 2. Dylai hyn hefyd ddarparu cyswllt â chynlluniau gweithredu cysylltiedig eraill megis y cynllun Cadw a Recriwtio Gofalwyr Maeth. Dylid adolygu cynllun gweithredu'r Tîm Maethu bob chwarter yn y gweithdai Ymarfer, Perfformiad ac Ansawdd. 

Y Tîm Maethu i gefnogi camau gweithredu a nodwyd gan y Pennaeth Gofal Cymdeithasol Plant i wella recriwtio a chadw Gweithwyr Cymdeithasol Goruchwyliol.  

Sicrhau bod yr holl Staff Maethu yn gallu cael mynediad at bolisïau a gweithdrefnau adrannol. 

Adolygu cwestiwn yr arolwg mewn perthynas â PDR Staff Maethu i gynnwys dadansoddiad o'r rheolwr cyfrifol.  Bydd hyn yn helpu i ddadansoddi cyfradd cwblhau PDR yn well i sicrhau eu bod yn cael eu cwblhau o fewn yr amserlen a’u cysylltu â’r Cynllun Tîm. 

Pa gamau penodol sydd angen i ni eu cymryd i wneud y gwelliannau/datblygiadau?

Gweler y cynllun gweithredu - Safon 3:  Diogelu pobl rhag camdriniaeth, esgeulustod neu niwed.

Safon 4: Helpu pobl i ddysgu, datblygu a chymryd rhan mewn cymdeithas.

Fel rhan o ymrwymiad rhiant corfforaethol, mae'r Tîm Gadael Gofal yn gweithio mewn partneriaeth â'r Gwasanaeth Maethu i gefnogi plant a phobl ifanc i gymryd rhan mewn cymdeithas a datblygu ôl-ofal. Mae gan Wasanaeth Maethu Wrecsam Dîm Gadael Gofal ymroddedig sy’n parhau i fod yn gyfrifol am ddarparu, gweithredu a chydlynu’r mentrau canlynol sy’n cefnogi’r rhai sy’n gadael gofal: 

· Cynnig Lleol i Rai sy’n Gadael Gofal

· Cynlluniau Llwybr yn disodli Cynlluniau Gofal a Chymorth

· Cynllun Pan Fydda i'n Barod (WIR)

· Fflat Hyfforddi

· Canllaw Gadael Gofal

· Neilltuo Cynghorydd Personol

· Cynigir cefnogaeth hefyd ar y canlynol: 

· Mynediad i Addysg, Cyflogaeth a Hyfforddiant. 

· Datblygu sgiliau annibyniaeth. 

· Canfod llety diogel ac addas a’i reoli. 

· Rheoli eich cyllid a hawlio budd-daliadau.  Gan gynnwys sicrhau bod gan bob plentyn o un ar ddeg oed gyfrif banc a phasbort. 

· Cefnogaeth i gael mynediad i Wasanaethau Iechyd gan gynnwys mynediad i anghenion cefnogaeth emosiynol ac iechyd meddwl. 



Yn ystod y chwe mis diwethaf, cytunwyd ar ddau brosiect newydd ac maent wedi dechrau gweithredu gan gynnwys:

· Prosiect cychwyn cyflym a fydd yn darparu 6 gwely i'r rhai sy'n gadael gofal gyda lle i ddarparu hyfforddiant ar gyfer prentisiaethau.

· Prosiect Llety George Powell – yn darparu llety a phrentisiaethau. 



Mae’r tabl isod yn cyflwyno canran y bobl ifanc sy’n gadael gofal a symudodd i leoliad ‘Pan Fydda i’n Barod’. Mae cynllun rhanbarthol ‘Pan Fydda i’n Barod’ wedi’i ail-lansio’n ddiweddar gyda pholisi gwell arfaethedig wedi’i ddatblygu ar lefel ranbarthol. Mae'r adolygiad o'r polisi yn dal i fynd rhagddo.
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		Nifer y bobl ifanc sy’n gadael gofal a symudodd i leoliad ‘Pan Fydda i’n Barod’.

		0

		1

		1

		0



		Nifer y rhai sy’n gadael gofal yn y Chwarter

		1

		4

		128

		127



		Canran y bobl ifanc sy’n symud i leoliad ‘Pan Fydda i’n Barod’.

		0.00%

		20.00%

		0.78%

		0.00%







Mae Gwasanaeth Maethu Wrecsam yn anelu at wella gwaith partneriaeth gydag Adran Tai Wrecsam a'r gobaith yw cael gweithiwr dynodedig yn y dyfodol. Mae’r gwasanaeth yn y broses o gytuno ar Brotocol ar y Cyd gyda Thai, gan gryfhau’r berthynas rhwng Tai a Gwasanaethau Cymdeithasol Plant. Rhannodd Gwasanaeth Maethu Wrecsam fod ganddynt berthynas dda gyda'r gwasanaeth tai. Mae is-grŵp ‘llety a thai 16+’ wedi’i sefydlu i gefnogi pobl ifanc a gofalwyr maeth. Mae hyn yn cynnwys cefnogi gofalwyr maeth i ddod o hyd i dai mwy i ddarparu ar gyfer y plant y maent yn gofalu amdanynt. Mae rheolwyr yn cytuno bod perthnasoedd cryf wedi datblygu gyda'r Adran Tai gyda ffocws ar ddod o hyd i atebion. Gwahoddir cynrychiolwyr o'r Adran Tai i gyfarfodydd wrth drafod opsiynau gadael gofal. 

Mae’r tabl isod yn dangos canran y Rhai sy’n Gadael Gofal a brofodd ddigartrefedd (fel y’i diffinnir gan Ddeddf Tai Cymru 2014) o fewn 12 mis ar ôl Gadael Gofal.
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		Nid yw’r data ar gael







Gofynnir i blant a phobl ifanc sut maent yn teimlo am eu hardal leol trwy’r ap ‘Mind of My Own’ a chaiff y canlyniadau eu coladu bob chwarter. Ymatebodd 18 i’r cwestiwn – sut ydych chi’n teimlo am eich ardal leol. Mae’r ymatebion ar gyfer chwarter 1 i’w gweld isod, roedd 82% o’r ymatebion yn gadarnhaol. 





		Sut mae pobl ifanc yn teimlo am eu hardal leol

		Cyfanswm

		0 - 9

		10 - 16

		17+



		Rwy’n ei hoffi

		11

		5

		6

		0



		Mae fy ffrindiau i gyd yn byw yno

		11

		5

		6

		0



		Rwy'n teimlo'n gyfforddus

		11

		6

		5

		0



		Mae'r tŷ dwi'n byw ynddo yn neis

		11

		5

		6

		0



		Mae llawer o bethau i’w gwneud 

		6

		3

		3

		0



		Does dim byd i’w wneud

		6

		3

		3

		0



		Dydw i ddim yn ffitio i mewn

		0

		0

		0

		0



		Hoffwn pe bawn i'n byw yn rhywle arall

		3

		0

		3

		0



		Dwi’n teimlo’n unig

		2

		0

		2

		0



		Dwi’n teimlo’n ofnus

		0

		0

		0

		0







Helpu pobl i ennill y sgiliau a’r cyrhaeddiad addysgol sydd eu hangen arnynt i gymryd rhan mewn pethau sy’n bwysig iddynt.

Mae Gwasanaeth Maethu Wrecsam yn deall pwysigrwydd addysg ac effaith cael mynediad at wasanaethau addysg i godi dyheadau a chefnogi plant a phobl ifanc i gyflawni eu potensial. Mae Cynlluniau Addysg Personol (PEP) yn cael eu hymgorffori yn y Cynlluniau Gofal a Chymorth LAC, gan sicrhau bod addysg y plentyn yn rhan allweddol o’u gofal a chymorth cyffredinol. Tua diwedd Medi 2021 tynnwyd sylw at statws y PEP gyda’r Gweithwyr Cymdeithasol priodol a chynhaliwyd sesiwn hyfforddi fer ar ddechrau mis Hydref 2021. 



Mae nifer y plant sydd â PEP ar waith yn yr adolygiad cyntaf wedi gweld gostyngiad o chwarter 4 2020/21 yn chwarter 1 a chwarter 2 2021/22. Mae hyn o ganlyniad i’r newidiadau parhaus mewn Gweithwyr Cymdeithasol dros y 6 mis diwethaf a sefydlogrwydd a chysondeb y Gweithwyr Cymdeithasol Plant. 

Mae'r tabl isod yn dangos y Cynlluniau Addysg Personol sydd ar waith ar gyfer yr adolygiad cyntaf. 

		

		Ch3 

(2020/21)

		Ch4
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		Cyfanswm LAC gyda PEP yn y Chwarter hwn

		4

		5

		1

		3



		Cyfanswm LAC sy’n disgwyl PEP y Chwarter hwn

		20

		8

		3

		12



		Canran



		20.00%

		62.50%

		33.33%

		25.00%







Cyflwynwyd proses sicrhau ansawdd i wella ansawdd PEP. Mae'r broses yn cynnwys y Cydlynydd Addysg PDG yn gwirio pob PEP cyn ei roi ar y system TG, gan ddychwelyd unrhyw rai nad ydynt yn cyrraedd y safon ofynnol. Bob mis mae canfyddiadau o'r broses sicrhau ansawdd yn cael eu hadrodd i'r Is-grŵp Rhianta Corfforaethol. Adroddwyd bod gwelliant yn ansawdd y Cynlluniau Addysg Personol, ac mae hyn yn cynnwys gwelliant mewn 2 PEP o gartrefi preswyl a ystyriwyd yn bryder yn flaenorol. 

Mae'r Cynlluniau Addysg Personol wedi cael eu hadolygu ac mae adrannau ychwanegol wedi'u cynnwys i annog adborth gan ofalwyr maeth. Mae hyn wedi bod yn llwyddiant gyda gofalwyr maeth yn croesawu'r gwelliant, mae hyn wedi ymateb yn llwyddiannus i bryderon blaenorol a godwyd yn yr arolwg Gofalwyr Maeth. 

Yn ystod trafodaeth gyda'r Cydlynydd Addysg LAC, mae Wrecsam wedi cyflwyno Cynllun Datblygu Unigol newydd, a fabwysiadwyd gan y rhan fwyaf o awdurdodau Gogledd Cymru. Mae’r cynllun newydd hwn yn cynnwys PEP sefydledig ac yn y dyfodol bydd yn darparu cyswllt rhwng y system TG Core Direct a chofnodion plant a phobl ifanc.  Mae'r system Eclipse newydd wedi'i gosod a disgwylir ei chyflwyno ym mis Ionawr 2022.  Er nad yw'r PEPs newydd yn y cynlluniau datblygu unigol mor hawdd eu defnyddio, maent yn sicrhau bod y broses yn canolbwyntio ar y plentyn ac yn defnyddio Proffiliau Canolfannau Disgyblion. 

Mewn adroddiadau Ansawdd Gofal blaenorol, dywedwyd bod nifer y plant sy'n derbyn gofal NEET (nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant) yn cynyddu.  I gefnogi gwelliannau yn y maes hwn, mae'r Cydlynydd Addysg LAC yn gweithio'n agos gyda thîm TRAC ac mae bellach yn mynychu pob cyfarfod ar gyfer Plant sy'n Derbyn Gofal sydd mewn perygl o ddod yn NEET.  Rôl y Cydlynydd Addysg LAC yn y cyfarfodydd hyn gyda'r ysgolion yw cynghori a herio ymyriadau.   Mae hyn yn cefnogi ffordd o weithio sy'n canolbwyntio mwy ar bartneriaeth o fewn y cyngor. Mae Cynghorydd Personol NEET bellach wedi'i benodi a'i rôl yw canolbwyntio ar ailgysylltu rhai NEET â chyfleoedd newydd. 

Mae Gwasanaeth Maethu Wrecsam yn cydnabod bod lleoliad addysg sefydlog yn hanfodol i gynnydd a lles Plant sy'n Derbyn Gofal. Mae’r tabl canlynol yn nodi’r ganran o blant oedran ysgol sy’n derbyn gofal ar 31 Mawrth sydd wedi newid ysgol unwaith neu fwy yn ystod y flwyddyn (ac eithrio trefniadau pontio, symud sy’n gysylltiedig â mabwysiadu neu symud tŷ). Mae'r data'n dangos tuedd sy'n gwella ac felly sefydlogrwydd i'r plant a'r bobl ifanc. 

		

		Ch3

(2020/21)

		Ch4

(2020/21)

		Ch1

(2021/22)

		Ch2 (2021/22)



		Nifer y plant sy’n derbyn gofal ar 31 Mawrth sydd wedi newid ysgol unwaith neu fwy (ac eithrio trefniadau pontio neu symudiadau sy’n gysylltiedig â mabwysiadu neu symud tŷ).

		7

		5

		3

		2



		Nifer y plant o oedran ysgol gorfodol sy'n derbyn gofal

		202

		187

		199

		220



		Canran

		3.5%

		2.7%

		1.5%

		0.9%







Mae ymatebion chwarter 1 o’r ap ‘Mind of My Own’, atodiad 4, yn dangos sut mae rhai plant a phobl ifanc wedi ymateb pan ofynnwyd iddynt sut maent yn teimlo am yr ysgol neu’r coleg. Roedd yr ymatebion yn gadarnhaol ar y cyfan.



 

		Sut mae pobl ifanc yn teimlo am eu hysgol neu goleg

		Cyfanswm

		0 - 9

		10 - 16

		17+



		Cyffrous

		4

		2

		2

		0



		Brwdfrydig

		4

		1

		3

		0



		Gobeithiol

		5

		2

		2

		1



		Tawel

		5

		2

		3

		0



		Iawn

		4

		1

		3

		0



		Ddim yn siŵr

		0

		0

		0

		0



		Dryslyd

		1

		0

		1

		0



		Gorbryderu

		1

		0

		1

		0



		Blin

		1

		0

		1

		0



		Yn cael fy anwybyddu  

		0

		0

		0

		0



		Ofnus 

		0

		0

		0

		0



		Anniogel

		0

		0

		0

		0







Pa feysydd mae angen i ni eu gwella neu ydym ni am eu datblygu ymhellach?

Datblygu prosiect cydgysylltiedig i godi dyheadau plant sy’n derbyn gofal drwy:

Cefnogaeth barhaus i gamau gweithredu gan yr Is-grŵp Rhianta Corfforaethol, Addysg a chynllun datblygu NEET 16+ trwy hyrwyddo gyda gofalwyr maeth. 

Parhau i gael sgyrsiau agored a gonest am effaith newid parhaus Gweithwyr Cymdeithasol Plant a’r effaith ar y tîm, gofalwyr maeth, y tîm ehangach a phlant a phobl ifanc. Cefnogi’r camau gweithredu a gynigir gan AIB wrth recriwtio a chadw gweithlu yn benodol o fewn y Tîm Maethu. 

Pa gamau penodol sydd angen i ni eu cymryd i wneud y gwelliannau/datblygiadau?

Gweler y cynllun gweithredu - Safon 4: Helpu pobl i ddysgu, datblygu a chymryd rhan mewn cymdeithas.

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

Darparu lleoliadau sefydlog a chyson i bobl

O 1 Ebrill 2021, roedd 62 o blant wedi’u lleoli gyda gofalwyr maeth Gwasanaeth Maethu Wrecsam (generig), 61 o blant wedi’u lleoli gyda gofalwyr cysylltiedig a 12 o blant wedi’u lleoli gyda gofalwyr cysylltiedig ar Reoliad 26, gan roi cyfanswm o 135 o blant a phobl ifanc. Mae Gwasanaeth Maethu Wrecsam wedi ymrwymo i ddarparu lleoliadau gofal a chymorth sefydlog a chyson i blant a phobl ifanc.

Fel rhan o fframwaith perfformiad a gwelliant Llywodraeth Cymru ar gyfer Gofal Cymdeithasol, mae cyfanswm y plant sy’n derbyn gofal ar 31 Mawrth ac sydd wedi profi 3 neu fwy o leoliadau yn ystod y flwyddyn yn cael ei gasglu a’i boblogi’n flynyddol drwy Lywodraeth Cymru o’r cyfrifiad Plant sy’n Derbyn Gofal. Mae'r tabl isod yn dangos y ganran o blant sy'n derbyn gofal gyda 3 neu fwy o leoliadau ar gyfer chwarter 1 a 2 o gymharu â chwarter 3 a 4. Mae hyn wedi dangos cynnydd bychan yn chwarter 2 ond mae'n dal yn sylweddol is na chwarter 3 a 4 gan ddangos tuedd o welliant.  

		Chwarter

		Nifer

		Cyfanswm

		Canran



		Ch3 (2020/21)

		26

		390

		6.66%



		Ch4 (2020/21)

		31

		380

		8.15%



		Ch1 (2021/22)

		6

		371

		1.62%



		Ch2 2021/22

		14

		368

		3.80%

















Yn ystod y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2021 a 31 Medi 2021 bu 2 amhariad ar leoliad, sef yr un peth ar gyfer y 2 chwarter blaenorol. 

Mae ap ‘Mind of My Own’ yn rhoi cyfle bob chwarter i adrodd ar deimladau pobl ifanc tuag at ble maent yn byw.  Yn chwarter 1, ymatebodd 16 o blant a phobl ifanc i’r cwestiwn – sut ydych chi’n teimlo am ble rydych chi’n byw.  Roedd mwyafrif yr ymatebion yn gadarnhaol gyda 92% yn ymateb gydag ymateb cadarnhaol a dim ond 8% ag ymateb negyddol. Mae'r siart isod yn dangos yr ymatebion hyn yn ôl oedran.





		Sut mae pobl ifanc yn teimlo am ble maen nhw'n byw

		Cyfanswm

		0 - 9

		10 - 16

		17+



		Hapus

		12

		6

		5

		1



		Wedi eu cefnogi

		4

		1

		3

		0



		Cartrefol 

		3

		1

		2

		0



		Mae’n fy siwtio

		3

		0

		3

		0



		Mae’n iawn

		4

		0

		3

		1



		Nid yw’n fy siwtio

		1

		0

		0

		1



		Anhapus 

		0

		0

		0

		0



		Anniogel

		1

		0

		1

		0







Mae Gwasanaeth Maethu Wrecsam yn parhau i ddefnyddio ap ‘Mind of My Own’ fel llwyfan i amddiffyn lles meddyliol ac emosiynol y plant yn eu gofal. Cedwir at y Polisi Mind of My Own pan fydd plant yn rhannu adborth sy'n peri pryder. Mae'r polisi'n darparu gwybodaeth am y broses cyswllt diogelwch a'r uwchgyfeiriadau.

Ystyried safbwyntiau teuluoedd, gofalwyr a pherthnasoedd personol eraill pobl wrth asesu eu hanghenion gofal a chymorth, os yw’n briodol

Ochr yn ochr â gwrando ar farn pobl ifanc, mae Gwasanaeth Maethu Wrecsam yn deall effaith ymgysylltu a gwrando ar farn gofalwyr maeth wrth lunio gofal a chymorth. Mae barn gofalwyr maeth yn cael ei hystyried yn ystod adolygiadau. 

Ers mis Gorffennaf 2021 ni fu unrhyw ddigwyddiadau ychwanegol i deuluoedd maeth.

Cynhaliwyd arolwg gofalwyr maeth blynyddol ym mis Mehefin 2021 ac arolwg llai ym mis Tachwedd 2021 i gasglu barn gofalwyr maeth. Ochr yn ochr â hyn mae Gwasanaeth Maethu Wrecsam wedi rhoi cyfle ar gyfer trafodaethau yn ystod y boreau coffi rhithiol ond mae presenoldeb wedi bod yn isel. Mae cynlluniau bellach ar waith i ddychwelyd i foreau coffi wyneb yn wyneb gyda'r gobaith y bydd presenoldeb yn gwella i niferoedd cyn-Covid-19. 

Yn yr arolwg gofalwyr maeth, Tachwedd 2021, gofynnwyd i ofalwyr maeth ‘Pa mor fodlon ydych chi fod Gwasanaeth Maethu Wrecsam yn gwrando ar eich pryderon ac yn gweithredu arnynt?’ Mae'r siart isod yn dangos yr ymatebion. 



 



		Yn gwrando ar fy mhryderon

		

		

		

		

		

		



		Bodlon iawn



		Gweddol fodlon



		Niwtral



		Gweddol anfodlon



		Anfodlon iawn



		Ddim yn gwybod



		Cyfanswm



		10

		10

		4

		3

		5

		1

		33



		30.30%

		30.30%

		12.12%

		9.09%

		15.15%

		3.03%

		 







Pan ofynnwyd iddynt ymateb gyda sylwadau pellach, roedd y sylwadau'n gadarnhaol ar y cyfan, roedd sylwadau negyddol yn dangos 2 thema; ‘diffyg cyfathrebu’ a ‘sefydlogrwydd gweithwyr cymdeithasol’.  

Ymhelaethwyd ar y cwestiwn hwn i ofyn ‘I ba raddau ydych chi’n cytuno bod Gwasanaeth Maethu Wrecsam yn gofyn am eich mewnbwn a’ch syniadau o ran datblygu’r gwasanaeth?’ Mae’r tabl isod yn dangos yr atebion.





		Ceisio Mewnbwn a Syniadau



		

		

		

		

		

		



		Bodlon iawn



		Gweddol fodlon



		Niwtral



		Gweddol anfodlon



		Anfodlon iawn



		Ddim yn gwybod



		Cyfanswm



		4

		7

		10

		4

		6

		2

		32



		11%

		22%

		30%

		11%

		19%

		7%

		 







Pan ofynnwyd iddynt ymhelaethu, mynegodd nifer o ymatebwyr na ofynnwyd iddynt am eu barn ar ddatblygu’r gwasanaeth. Dywedodd un ymatebwr ‘Mae angen i’r adran ganolbwyntio mwy ar dimau’n cydweithio, a chynnwys gofalwyr maeth fel gweithiwr proffesiynol cyfartal a gwerthfawr’.

Yn ystod mis Mehefin 2021, rhoddwyd cyfle i rieni Plant sy’n Derbyn Gofal rannu eu barn ar ansawdd gofal Gwasanaeth Maethu Wrecsam.  Roedd yr arolwg ar gael ar wefan ‘Eich Llais’ Wrecsam. Ni wnaeth unrhyw rieni ymateb i’r arolwg.Mae cynlluniau i ailadrodd yr arolwg ym mis Mehefin 2022. 

Pa feysydd mae angen i ni eu gwella neu ydym ni am eu datblygu ymhellach?

Er bod arolwg ar gael i rieni Plant sy'n Derbyn Gofal, ni chafwyd unrhyw ymatebion. Mae angen trafodaethau ar y ffordd fwyaf effeithiol o gasglu barn rhieni a’u hymgorffori yn y broses adolygu.

Argymhellir bod ymatebion o'r arolwg gofalwyr maeth yn cael eu hadrodd yn ôl i'r Is-grŵp Recriwtio a Chadw Gofalwyr Maeth. Mae'r camau gweithredu a nodir o'r trafodaethau hyn wedyn yn cael eu cynnwys yng Nghynllun y Tîm Maethu/Cynllun Recriwtio a Chadw Gofalwyr Maeth. Ochr yn ochr â hyn byddai ymateb poster ‘Dywedoch Chi, Gwnaethom Ni’ yn sicrhau bod y ddolen adborth yn cael ei chwblhau. 

Pa gamau penodol sydd angen i ni eu cymryd i wneud y gwelliannau/datblygiadau?

Gweler y cynllun gweithredu - Safon 5:  Helpu pobl i gael perthnasoedd domestig, teuluol a phersonol iach.

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

Cefnogi pobl i gael mynediad i lety byw sy'n diwallu eu hanghenion ac yn hwyluso byw'n annibynnol.

Caiff recriwtio ei drafod yn rheolaidd mewn cyfarfodydd tîm ac mae’r tîm yn trafod arfer gorau yn seiliedig ar ‘Canllaw Arfer Da i Recriwtio’ Cymdeithas Maethu a Mabwysiadu Cymru. 

Yn ystod y cyfnod 1 Ebrill 2021 i 31 Medi 2021 bu gostyngiad o 2 ofalwr maeth generig, a amlygir yn y tabl isod. Yn gyffredinol, ar 31 Medi 2021 roedd 103 o ofalwyr maeth cymeradwy, sy’n ostyngiad ers diwedd mis Mawrth 2021. Mae pryder felly na fydd y targed ar gyfer 93 o ofalwyr maeth generig erbyn diwedd 2021/22 yn cael ei gyrraedd.  

Yn ystod y cyfnod hwn bu i'r gwasanaeth gynyddu nifer y gofalwyr generig gan 4 ond ymddiswyddodd 6 gofalwr generig oherwydd ymddeoliad/eisiau canolbwyntio ar eu gyrfa ac 1 yn ymuno ag asiantaeth faethu annibynnol. Symudwyd 17 o ofalwyr cysylltiedig i’r Cynnig Gwarcheidiaeth Arbennig. 

		

		Gofalwyr Maeth Cymeradwy

		Gofalwyr Maeth Generig

		Gofalwyr Cysylltiedig



		1 Ebrill 2020 i 30 Medi 2020

		121

		52

		68



		1 Hydref 2020 i 31 Mawrth 2021

		127

		55

		72



		1 Ebrill 2021 tan 30 Medi 2021

		103

		53

		50







Mae'r tabl isod yn dangos asesiadau a chymeradwyaeth gofalwyr maeth. Mae’r data’n cyflwyno rhai newidiadau mewn data gan gynnwys:

· Cynnydd mewn asesiadau Ffurflen F. 

· Gostyngodd asesiadau perthnasau yn Ch3, Ch4 a Ch1 oherwydd bod y rhain yn cael eu dargyfeirio i Gynigion Gwarcheidiaeth Arbennig, mae hyn wedi cynyddu yn y chwarter diwethaf.

· Mae terfynu cymeradwyaethau wedi gweld cynnydd. 

· Mae newidiadau i gymeradwyaethau cofrestru wedi gostwng. 

 

		Asesiadau/Cymeradwyaeth/Amrywiadau

		1 Ebrill - 30 Medi 20

(cyfnod o 6 mis)  

		1 Hydref - 31 Mawrth 21

(cyfnod o 6 mis)  

		1 Ebrill - 30 Medi 21

(cyfnod o 6 mis)  



		Asesiadau Ffurflen F

		8 (1 wedi’i gwblhau)

		10 (3 wedi’u cwblhau)

		4 (3 wedi’u cwblhau)



		Asesiadau perthnasau 

		41

		32

		50



		Cymeradwyaethau newydd (perthnasau a generig)

		15

		13

		10



		Terfynu cymeradwyaethau (dadgofrestru/ymddiswyddiadau perthnasau a generig)

		6

		2

		12



		Newidiadau cymeradwyaeth cofrestru

		7

		5

		2



		Eithriadau / amrywiadau

		10

		2

		7







Gofynnodd yr Arolwg Staff Maethu chwe-misol i'r tîm raddio ansawdd y gofal ar gyfer gofalwyr maeth a phlant/pobl ifanc.  Mae'r siart isod yn dangos yr ymatebion. Mae hyn yn welliant ar gyfer plant sy’n derbyn gofal a gofalwyr maeth o fis Mai 2021.



		Cyfradd Ansawdd Gofal Staff Maethu Tachwedd 2021

		Ardderchog 



		Da 



		Boddhaol



		Gwael





		Plant sy'n Derbyn Gofal



		16.7%

		58.3%

		16.7%

		8.3%



		Gofalwyr



		50.0%

		50.0%

		0.0%

		0.0%







Gofynnwyd i staff ymhelaethu ar eu hymatebion. Roedd themâu cyffredin yn cynnwys; ‘canolbwyntio parhaus ar wella capasiti gofalwyr maeth’ a ‘throsiant staff uchel sy’n effeithio ar lwyth achosion ac ansawdd gofal’. Gadawodd un ymatebwr y sylw cadarnhaol canlynol. ‘Rydym ni fel tîm yn cyfathrebu’n dda gyda’n gofalwyr ac maen nhw’n gwybod bod rhywun bob amser y gallant siarad ag ef ynghylch unrhyw faterion neu broblemau’.

Yna gofynnwyd i staff roi sylwadau pellach ar ddatblygiadau yn y dyfodol; roedd consensws ar bwysigrwydd canolbwyntio ar recriwtio a chadw staff a gofalwyr maeth ac roedd dau sylw yn cyfeirio at y defnydd o ganolbwyntiau arbenigol. 

Mae canlyniadau llawn yr arolwg wedi'u rhannu gyda'r Rheolwr Tîm. 

Hyfforddiant i Ofalwyr Maeth  

Mae gwasanaeth Maethu Wrecsam wedi cysylltu asesiad a hyfforddiant gofalwyr maeth â'r cynllun datblygu recriwtio a chadw.  Mae hyn yn nodi bod hyfforddiant o fewn y gwasanaeth yn ffactor hanfodol i wella sgiliau a phrofiad y gofalwyr maeth er mwyn bodloni anghenion y plant yn well. 

Mae’r Llwybr Datblygiad Proffesiynol Gofalwyr Maeth yn gynllun arloesol sy’n canolbwyntio ar uwchsgilio gofalwyr maeth. Mae Gwasanaeth Maethu Wrecsam wedi mabwysiadu cam 1.  Bydd ffocws yn y 6 mis nesaf yn symud i fabwysiadu Cam 2.  

Ers mis Ebrill 2021, mae hyfforddiant gofalwyr maeth wedi’i ddarparu’n rhithiol gan gynnwys y sesiynau canlynol:

· Cymorth cyntaf - wedi'i gyfyngu i 5 person y sesiwn. Pob sesiwn wedi’i archebu tan fis Mawrth 2021 

· Diogelu a gofalu mwy diogel - mynychodd 9 gofalwr maeth 

· GDPR - cwrs ar-lein 

· Diogelwch bwyd - cwrs ar-lein 

· Cyflwyniad i ymlyniad - gwybodaeth ac adnoddau wedi'u hanfon trwy e-bost neu'r post 

· Cyflwyniad i chwarae therapiwtig - gwybodaeth ac adnoddau wedi'u hanfon trwy e-bost neu'r post

· Cefnogi addysg - gwybodaeth ac adnoddau wedi'u hanfon trwy e-bost neu'r post

· Hyrwyddo bwyta'n iach - gwybodaeth ac adnoddau wedi’u hanfon trwy e-bost neu'r post

· Adnoddau pontio - gwybodaeth wedi'i anfon trwy e-bost neu'r post

· Adrodd a chofnodi - gwybodaeth ac adnoddau wedi'u hanfon trwy e-bost, post neu Zoom

· Cyflwyniad i Ymlyniad

· Ymlyniad Datblygedig

· Hyfforddiant ‘Pan Fydda i’n Barod’ 



Mae’r sesiynau canlynol wedi’u cyflwyno yn y ddau chwarter diwethaf:

· Cam-fanteisio’n Rhywiol ar Blant - trwy Zoom a ddarperir gan Gymdeithas y Plant

· Gweithio gyda Theuluoedd Geni a Phersonau Cysylltiedig - trwy Zoom a ddarperir gan ATM y Tîm Maethu a’r Arweinydd Tîm Cyswllt dan Oruchwyliaeth (Tîm PASS)

· Hunan-niweidio a syniadaeth hunanladdol 



Cefnogi Gofalwyr Maeth

Gofynnwyd i ofalwyr maeth beth yw eu barn am ansawdd y gofal a ddarperir. Mae'r siart isod yn dangos yr ymatebion. Gwelodd yr ymatebion cadarnhaol ostyngiad bach o 61% ym mis Mai 2021 i 43% ym mis Tachwedd 2021. 





		Cyfradd Ansawdd Gofal Tachwedd 2021



		Ardderchog 



		Da 



		Niwtral



		Gwael



		Gwael Iawn 



		Ddim yn gwybod 





		Foster Carers

		14.3%

		28.6%

		33.3%

		19%

		4.8%

		0%







Pan ofynnwyd am ymhelaethu, roedd y sylwadau’n cynnwys: 

· ‘Rwy’n credu bod angen mwy o gefnogaeth ac ystyriaeth ar gyfer plant biolegol teuluoedd maeth. Yn fy mhrofiad i maent yn dueddol o fynd yn angof gan fod ffocws bob amser i'w weld ar yr hyn sydd ei angen ar y plentyn maeth a gall hyn fod ar draul y plant biolegol. Mae angen i gytundebau a wneir wrth faethu gael eu cynnal ac nid eu hanghofio wrth i amser fynd yn ei flaen’.

· ‘Mae un neu ddau o bobl yn gwneud gwahaniaeth anhygoel ond yn gyffredinol mae pobl yn cael eu gorweithio ac mae hyn yn golygu mai  cyfyngedig yw eu hamser. Mae pobl yn ceisio, gan obeithio y gall newidiadau diweddar annog ac ysgogi pobl yn hytrach na gadael pobl yn ddigalon’

· Rhoi cysondeb i blant, mae gormod o newidiadau, wynebau newydd i blant adeiladu perthnasoedd ymddiriedus, maent yn dod yn oedolion sy'n coelio’r myth na ellir ymddiried yn unrhyw oedolyn.



Gofynnwyd i Ofalwyr Maeth drwy’r arolwg ar-lein, Tachwedd 2021, i roi sylwadau ar y cymorth y maent yn ei dderbyn gan Wasanaeth Maethu Wrecsam. Mae’r tabl isod yn dangos eu hatebion. Gwelodd pob datganiad ostyngiad bach mewn canlyniadau cadarnhaol o fis Mai 2021. 

		I ba raddau ydych chi’n cytuno neu’n anghytuno â’r datganiadau canlynol:

		Cytuno’n Gryf

		Tueddu i gytuno

		Niwtral

		Tueddu i anghytuno 

		Anghytuno’n gryf

		Ddim yn gwybod



		Rwy’n teimlo fy mod yn cael cefnogaeth gan fy Ngweithiwr Cymdeithasol Goruchwyliol

		11

		3

		3

		2

		3

		0



		

		50.0%

		13.6%

		13.6%

		9.1%

		13.6%

		0.0%



		Os bydd angen rwy’n teimlo fy mod yn gallu cael cymorth gan y gwasanaeth y tu allan i oriau

		9

		5

		3

		2

		3

		1



		

		39.1%

		21.7%

		13.0%

		8.7%

		13.0%

		4.3%



		Mae cefnogaeth ar gael i helpu gyda’r gofynion mae maethu yn ei roi ar fy mywyd teuluol

		1

		7

		6

		3

		5

		1



		

		4.3%

		30.4%

		26.1%

		13.0%

		21.7%

		4.3%



		Ar y cyfan mae’r wybodaeth a’r sgiliau sy’n cael eu datblygu drwy hyfforddiant Gwasanaeth Maethu Wrecsam yn fy nghefnogi gyda fy rôl fel gofalwr maeth

		6

		6

		4

		4

		2

		1



		

		26.1%

		26.1%

		17.4%

		17.4%

		8.7%

		4.3%



		Mae Gwasanaeth Maethu Wrecsam yn rhoi mynediad i mi at gefnogaeth pan fyddaf yn gweithio gydag eraill sy'n gysylltiedig â'm plentyn maeth (ysgolion, llysoedd, teuluoedd biolegol ayb)

		3

		6

		4

		5

		4

		1



		

		13.0%

		26.1%

		17.4%

		21.7%

		17.4%

		4.3%







Cefnogi pobl ifanc a’r rhai sy’n gadael gofal i gymryd rhan fel dinasyddion gweithgar yn economaidd ac yn gymdeithasol trwy gyngor, cymorth a chefnogaeth.

Cymeradwyodd Cyngor Wrecsam y Polisi Gwarcheidiaeth Lwfans Arbennig ym mis Hydref 2020.  Mae’r polisi bellach yn ei le ac ar hyn o bryd mae 32 o Orchmynion Gwarcheidiaeth Arbennig, gosodwyd 2 o’r plant hyn gydag IFA. Mae 6 plentyn arall y mae eu cynlluniau'n SGO ar hyn o bryd gerbron y llys i'w penderfynu.  Mae’r Polisi Gwarcheidiaeth Arbennig yn ‘creu polisi ‘dim anfantais’, a fydd felly yn cael gwared â’r rhwystrau sy’n atal gofalwyr maeth rhag ymgeisio am drefniadau gwarchodaeth arbennig ar gyfer y plant sydd yn eu gofal’. Mae’r cynnig Gwarcheidiaeth Lwfans Arbennig yn cael ei ystyried yn llwyddiant ac wedi cael effaith wirioneddol ar barhad lleoliadau i blant a phobl ifanc. 

Mae Gwasanaeth Maethu Wrecsam yn parhau i sicrhau bod pob plentyn a pherson ifanc yn gallu cael cymorth a chefnogaeth mewn amrywiaeth o fformatau gan gynnwys trwy gyfrwng y Gymraeg, yn unol â fframwaith Llywodraeth Cymru ar gyfer y Gymraeg, ‘Mwy Na Geiriau’ neu mewn ieithoedd eraill o ddewis lle bo angen. 

Yn ystod chwarter 1 a 2, ni dderbyniodd unrhyw bobl ifanc y Cynnig Rhagweithiol trwy gyfrwng y Gymraeg. Roedd yr holl blant a phobl ifanc a ddefnyddiodd y gwasanaeth yn gwneud hynny trwy gyfrwng y Saesneg. 1 person ifanc a ddefnyddiodd iaith arwyddion ond nid oedd angen Dehonglydd BSL. Yn chwarter 2, roedd 1 person ifanc a gefnogwyd y chwarter hwn yn cael ei nodi fel Tyst Jehofa ac roedd gan 1 person ifanc arall gefndir Sipsiwn/Roma.

Mae gan bob person ifanc y mae'r gwasanaeth yn gweithio ag ef nodweddion gwarchodedig o safbwynt oedran a rhyw.  Ochr yn ochr â hyn cefnogir anghenion ychwanegol hefyd ac yn ystod chwarter 1, trwy'r Cynnig Rhagweithiol, cefnogwyd 14 o blant a phobl ifanc ag anawsterau dysgu, Awtistiaeth, Gorbryder, Aspergers, Syndrom Down, nam ar y golwg, Problemau Iechyd Meddwl ac ADHD. Yn ystod chwarter 2, cefnogwyd 4 o blant a phobl ifanc ag anableddau; Parlys yr Ymennydd, ADHD, nam ar y lleferydd, Syndrom Down, Syndrom Irlen ac anghenion dysgu ychwanegol.

Dipyn i’w Ofyn

Mae Gwasanaeth Maethu Wrecsam yn elwa ar y broses barhaus o gyflwyno’r ymgyrch Rhianta Corfforaethol newydd ‘Dipyn i’w Ofyn’. Mae’r ymgyrch ‘Dipyn i’w Ofyn’ yn brosiect arloesol a chyffrous sydd â’r nod o weithio gyda’r holl randdeiliaid ar draws Sir Wrecsam i ddatblygu eu rôl fel rhieni corfforaethol.  Nod ‘Dipyn i’w Ofyn’ yw gofyn i bartneriaid sut y gallant helpu i gefnogi plant sy’n derbyn gofal.  Er na chafwyd unrhyw geisiadau ‘Dipyn i’w Ofyn’ ychwanegol yn ystod chwarter 1 a 2, mae ysgolion wedi cyflawni addewid i arddangos baneri ar ochr y ffordd ar gyfer recriwtio gofalwyr maeth.

Pa feysydd mae angen i ni eu gwella neu ydym ni am eu datblygu ymhellach?

Nid yw Gwasanaeth Maethu Wrecsam wedi gweld y cynnydd disgwyliedig yn nifer y gofalwyr maeth yn 2021/22. Argymhellir bod Gwasanaeth Maethu Wrecsam yn canolbwyntio'n weithredol ar y cynllun recriwtio a chadw gofalwyr maeth ac yn integreiddio hyn i Gynllun Gweithredu'r Gwasanaeth Maethu i gynyddu ymwybyddiaeth a monitro, gan sicrhau bod ymyriadau a chamau gweithredu newydd yn cael eu trafod a'u rhannu bob chwarter. 

Pa gamau penodol sydd angen i ni eu cymryd i wneud y gwelliannau/datblygiadau?

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

Diwallu Addewid Wrecsam



Strongly Agree	Tend to agree	Neutral	Tend to disagree 	Strongly disagree	Don’t know	0.19230769230769232	0.30769230769230771	0.30769230769230771	0.15384615384615385	0	3.8461538461538464E-2	



Mynediad i Wybodaeth Plant a Phobl Ifanc



Strongly Agree	Tend to agree	Neutral	Tend to disagree 	Strongly disagree	Don’t know	0.15	0.35	0.35	0.05	0.05	0.05	



Mynediad i Wybodaeth Gofalwyr Maeth



Strongly Agree	Tend to agree	Neutral	Tend to disagree 	Strongly disagree	Don’t know	0.17391304347826086	0.39130434782608697	0.17391304347826086	0.17391304347826086	8.6956521739130432E-2	0	



Yn gwrando ar fy mhryderon



Very Satisfied 	Fairly Satisfied	Neutral	Fairly Dissatisfied 	Very Dissatisfied 	Don’t know	0.30303030303030304	0.30303030303030304	0.12121212121212122	9.0909090909090912E-2	0.15151515151515152	3.0303030303030304E-2	



Ceisio Mewnbwn a Syniadau



Very Satisfied 	Fairly Satisfied	Neutral	Fairly Dissatisfied 	Very Dissatisfied 	Don’t know	0.1111111111111111	0.22222222222222221	0.29629629629629628	0.1111111111111111	0.18518518518518517	7.407407407407407E-2	



Cyfradd Ansawdd Gofal Staff Maethu Tachwedd 2021



Plant sy'n Derbyn Gofal	Ardderchog 	Da 	Boddhaol	Gwael	0.16666666666666666	0.58299999999999996	0.16666666666666666	8.3000000000000004E-2	Gofalwyr	Ardderchog 	Da 	Boddhaol	Gwael	0.5	0.5	0	0	







Cyfradd Ansawdd Gofal Tachwedd 2021



Ardderchog 	Da 	Niwtral	Gwael	Gwael Iawn 	Ddim yn gwybod 	0.14285714285714285	0.2857142857142857	0.33333333333333331	0.19047619047619047	4.7619047619047616E-2	0	
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