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Cyflwyniad y Cyfarwyddwr 

 
Amser na welwyd mo’i debyg! 

 
Dyma fy adroddiad blynyddol cyntaf fel Cyfarwyddwr Corfforaethol Gwasanaethau 

Cymdeithasol a Lles Pen-y-bont ar Ogwr, ar ôl dechrau gweithio i’r Fwrdeistref Sirol 

yn Hydref 2020. Am amser i ddechrau! Rhaid i mi’n gyntaf dalu teyrnged anferth i fy 

rhagflaenydd Susan Cooper, a fu’n gyfarwyddwr corfforaethol am y rhan fwyaf o 

gyfnod yr adroddiad hwn. Mae arweinyddiaeth gref ar sail gwerthoedd, dros 

flynyddoedd lawer, wedi fy rhoi yn y sefyllfa ffodus o fod yn gallu adeiladu ar nifer o 

gryfderau, ac ymarfer blaenllaw yn aml, a wnaeth wahaniaeth mor bositif i fywydau 

pobl Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Mae tîm Gwasanaethau Cymdeithasol a 

Lles Pen-y-bont yn bobl brofiadol, broffesiynol gyda chymhelliad cryf, ac yn anad dim 

gyda’r gwerthoedd iawn. Rydym yma i wneud yr hyn sy’n bwysig i’r bobl y gweithiwn 

gyda nhw a throstynt. Ar bob lefel, wynebodd ein gweithlu bob her sylweddol a 

daflwyd o’n blaenau gan y flwyddyn ddiwethaf. 

 
Mae cynhyrchu adroddiad blynyddol i’r Cyngor yn un o’r dyletswyddau statudol 

pwysicaf gan Gyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol. Rhaid cyflwyno 

dadansoddiad clir ar sail tystiolaeth o ba mor effeithiol yw’r gwasanaethau 

cymdeithasol, gan amlygu’r pethau a wnaed yn dda, beth a allai gael ei wneud yn 

well, a’r risgiau mwyaf a wynebwn. Mae’r gwasanaethau cymdeithasol yn rhan fawr a 

phwysig o fusnes unrhyw Gyngor a buddsoddir cyfran helaeth o gyllideb Cyngor 

Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr (y Cyngor) yn y gwasanaethau i helpu’r plant, 

teuluoedd, oedolion a gofalwyr mwyaf bregus. Mae’r Cyngor yn gyfrifol am asesu 

anghenion, diogelu ac amddiffyn pobl, ac am ddarparu neu sicrhau gwasanaethau i 

blant ac oedolion ag anghenion gofal a chymorth. Mae’n rhiant corfforaethol i nifer 

gynyddol o blant ac oedolion sydd â phrofiad o dderbyn gofal a hefyd yn gweithio fel 

partner i sefydlu ystod eang o drefniadau ataliol a lles yn ogystal â’r gwasanaethau 

gofal cymdeithasol. Mae gwasanaethau ataliol a grwpiau cymunedol, clybiau ac 

asedau’n golygu bod llawer o blant ac oedolion ag anghenion gofal a chymorth yn 

gallu byw’n dda a gwneud y pethau pwysig yn eu bywydau, yn aml heb ddefnyddio 

ein gwasanaethau, hyd yn oed lle bo angen arnynt. 

 
Mae’r adroddiad hwn yn trafod y cyfnod rhwng Ebrill 2019 a Mawrth 2021 o gofio bod 

Covid-19 wedi gormesu pob agwedd ar fywyd ers Mawrth 2020. Bu’r gwasanaethau 

cymdeithasol a lles yn hollbwysig i ymateb y gwasanaethau cyhoeddus i’r feirws yn 

yr ardal, i gadw pobl yn ddiogel, iach ac mor gysylltiedig â phosib yn yr amgylchiadau 

mwyaf eithafol. Er mai adroddiad statudol yw hwn ar effeithiolrwydd y gwasanaethau 

cymdeithasol, mae’n cydnabod mai dim ond drwy ‘bartneriaeth eithriadol’, y geiriau a 

ddefnyddiwyd gan Arolygiaeth Gofal Cymru wrth wirio ansawdd ein gwasanaethau 

cymdeithasol yn Ebrill 2021, y gallwn gael yr effaith orau ar fywydau pobl. 
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 Cyflwyniad y Cyfarwyddwr (parhad...) 

 
Mae’r adroddiad hwn yn cydnabod effaith aruthrol y Cyngor cyfan, ein partneriaid yn 

y trydydd sector, y Cyd-Wasanaethau Rheoleiddio, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Bwrdd 

Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ardal Cwm Taf Morgannwg, ein partneriaid 

diwylliant a hamdden; Halo ac Awen, a’r sector gofal cymdeithasol cyfan – sy’n 

cynnwys ein gofalwyr maeth, gofalwyr teuluoedd person cysylltiol, ein cartrefi gofal, 

darparwyr byw gyda chymorth, a’n darparwyr gofal cartref. Gyda’n gilydd gallwn 

wneud llawer mwy i helpu’r plant ac oedolion mwyaf bregus ym Mhen-y-bont. Mae 

wedi bod yn fraint a balchder i mi weithio gyda phartneriaid mor ymroddedig. 

 
Er i’r argyfwng iechyd cyhoeddus i ni fyw trwyddo effeithio ar fywydau pob un 

ohonom, effeithiwyd yn fwy fyth ar fywydau pobl ag anghenion gofal a chymorth ac ar 

eu gofalwyr – yn deulu a ffrindiau. Mae llawer wedi cysgodi o’r feirws a heb gael 

mynediad am gyfnodau hir iawn at y gwasanaethau sy’n bwysig iddynt, neu wedi 

methu â gweld eu ffrindiau a theuluoedd eu hunain. Dim ond nawr yr ydym yn 

dechrau deall yr effaith tymor canolig a hirach ar eu hiechyd corfforol a meddwl.  

Fodd bynnag, er yr holl heriau hyn, cafwyd llawer iawn o bethau da’n digwydd wrth i 

berthnasoedd newydd gael eu creu, atebion creadigol ac arloesol gael eu cynnig ac 

wrth i gymdeithas yn gyffredinol ddeall gwerth gofal cymdeithasol yn well. 

 
Ni chafodd gofal cymdeithasol, a’i effaith ar fywydau pobl, erioed ei ddathlu gymaint â 

thros gyfnod y pandemig. Mae cyfle gennym i gryfhau ac adeiladu ar hyn gan 

gydnabod a chynllunio ar gyfer yr heriau mawr sy’n codi yn y tymor byr, canolig a 

hirach.. Roeddem wedi rhagweld, ac rydym eisoes yn gweld, mwy o alw am 

wasanaethau gofal cymdeithasol. Rydym yn gweld effaith y cyfnodau clo hir ar ein 

plant a’n teuluoedd mwyaf bregus, ac ar oedolion sydd ag anghenion gofal a 

chymorth. 

 
Mae Covid-19 wedi effeithio’n anghymesur ar bobl a chymunedau Pen-y-bont ac ar 

ein pobl fwyaf bregus. Pan oedd y pandemig ar ei waethaf, effeithiwyd yn arbennig o 

ddrwg ar breswylwyr ein cartrefi gofal. Collodd lawer o bobl anwyliaid i’r feirws 

ofnadwy hwn. Fe wnaethom ninnau golli pobl y buom yn gweithio gyda nhw mewn 

gofal cymdeithasol ers blynyddoedd. Drwy Dîm Datblygu’r Gweithlu Gofal 

Cymdeithasol, rydym wedi gweithio i gefnogi’r sector gofal cymdeithasol cyfan ym 

Mhen-y-bont i alaru am bobl a gollwyd, gan weithio mewn partneriaeth â Cruise. 

Rydym hefyd wedi gweithio o fewn y Cyngor i sicrhau bod gan ein gweithlu staff 

uniongyrchol fynediad at gymorth a chwnsela. Gwyddom y bydd yr anghenion hyn yn 

aros ac rydym yn parhau i gefnogi lles y gweithlu wrth i ni weld effaith ohiriedig yr hyn 

yr ydym wedi byw a gweithio trwyddo. 



 

 
 
 

 Cyflwyniad y Cyfarwyddwr (parhad...) 
 

 

Fe wnaeth y pandemig waethygu’r anghydraddoldeb o ran canlyniadau pobl. Roedd 

pobl gyda salwch meddwl, anabledd, sy’n hŷn a mwy eiddil, yn fwy agored i gael eu 

heffeithio gan y feirws a’r cyfnodau clo. Mae’r effaith ar ofalwyr teuluol wedi bod yn 

sylweddol. Wrth gyfarfod â gofalwyr yn ddiweddar, roedd profiadau rhai’n 

dorcalonnus a bydd hyn yn ein gyrru i wneud mwy. Ni fu’n gwaith ar draws y Cyngor 

cyfan a gyda’n partneriaid, i liniaru’r effeithiau hyn, erioed mor bwysig. Rydym wedi 

gweithio gydag Ymddiriedolaeth Gofalwyr De-ddwyrain Cymru i sicrhau bod llinell 

gymorth 24/7 ar gael i ofalwyr, gan ddefnyddio arian grant yn hyblyg fel bod gan 

ofalwyr beth bynnag sydd ei angen arnynt i wneud gwahaniaeth positif a’u helpu i 

barhau i ofalu. Mae ymateb y trydydd sector, gyda chefnogaeth y Cyngor, wedi bod 

yn aruthrol. Cafodd 4444 o bobl eu helpu gan BAVO i dderbyn y cymorth oedd ei 

angen arnynt. Roedd llawer o bobl oedd angen gwybodaeth, cyngor a chymorth 

arnynt yn anhysbys cyn hyn i’r gwasanaethau cymdeithasol, oedd wedi cwrdd yn 

effeithiol â’u hanghenion heb fod angen iddynt dderbyn gwasanaeth parhaus. 
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Cyflwyniad y Cyfarwyddwr (parhad...) 
 

 

Sut weithredodd y Cyngor dros y pandemig 
 

Fe wnaethom weithio’n agos ag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) drwy gydol y 

pandemig i’w sicrhau a’u diweddaru ar sut yr oeddem yn cefnogi a gofalu am bobl. 

Fe wnaethom addasu ein modelau gweithredu i gydymffurfio â chanllawiau 

Llywodraeth Cymru, a haenau o gyfyngiadau, gan barhau i ddiogelu, amddiffyn a 

darparu gwasanaethau hanfodol. Fe wnaeth gwasanaethau gofal cymdeithasol 

wyneb yn wyneb barhau drwy gydol y pandemig – ni allai gwasanaethau cartrefi 

gofal, byw gyda chymorth, gofal cartref, Cymorthyddion Personol taliadau 

uniongyrchol, ymchwiliadau amddiffyn plant ac asesiadau o dan y Ddeddf Iechyd 

Meddwl ddigwydd yn rhithiol. 

 
Fe wnaethom ddatblygu ac asesu risg ein modelau gweithredu i wasanaethau 

plant ac oedolion yn barhaus, yn unol â haenau cyfyngiadau Llywodraeth Cymru. 

Oherwydd rhai o’r haenau cyfyngiadau, dyfarnodd yr asesiadau risg bod yn rhaid 

gweithredu’n ddigidol oherwydd bod y risg o ledaenu’r feirws yn ormod. Gyda’r 

gwasanaethau plant, pan oedd y mesurau lliniaru risg yn caniatáu hynny, 

cynhaliwyd ymweliadau wyneb yn wyneb â phlant a theuluoedd am resymau 

amddiffyn plant, ac â’n gofalwyr maeth a phlant gyda threfniant gofal. Un 

anhawster oedd cyswllt rhwng rhieni a phlant gyda threfniant gofal ac eto fe 

lynwyd yn gaeth at ganllawiau Llywodraeth Cymru fel bod cyswllt wyneb yn wyneb 

yn gallu ailddechrau cyn gynted ag yr oedd mesurau lliniaru risg yn caniatáu. 

 
Gyda’n gwasanaethau oedolion, roedd y cyfleoedd dydd yn gweithredu gyda llai o 

niferoedd a mesurau lliniaru risg helaeth, pan oedd y cyfyngiadau’n caniatáu. Ar 

adegau eraill roedd y risg i iechyd y cyhoedd yn rhy uchel gyda’n staff 

gwasanaethau dydd yn cefnogi pobl i fod yn brysur a difyr yn eu cartrefi eu hunain, 

gan gynnwys ein llety byw gyda chymorth. Mi fuodd ein gweithwyr cymdeithasol 

oedolion yn gweithio’n agos â chydweithwyr proffesiynol eraill i leihau faint o bobl 

oedd yn ymweld â chartrefi gofal a lleoliadau bregus eraill, gan gadw mewn 

cysylltiad â phobl yn y ffordd oedd orau iddynt – ac i lawer, dros y ffôn oedd 

hynny. Roedd asesiadau lles gorau pobl o dan y Ddeddf Galluedd Meddyliol yn 

faes gwaith anodd, o gofio’r cyfyngiadau ar weithwyr proffesiynol yn ymweld â 

chartrefi gofal. Rydym wedi gweithio i ddelio â’r oedi gyda chyflawni’r gwaith 

diogelu hanfodol hwn wrth i’r haenau cyfyngiadau leihau. 
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Gwasanaethau Plant: 

 
 Amserlenni asesu – 2019/20 74% ; 2020/21) 96% 

 Ymweliadau – Amddiffyn plant 2019/20 80% ; 2020/21 92% 

 Ymweliadau – Plant gyda threfniant gofal 2019/20 84% ; 2020/21 89% 

 Lleoliadau mewn cartrefi preswyl annibynnol – 13 (2014) i 6 ar 31.03.21, a’r 6 mewn 
awdurdodau lleol cyfagos i Ben-y-bont ar Ogwr (RhCT a CNPT). 

 Lleoliadau nad ydynt yn cael eu rheoleiddio (anrheoledig):- 
 6 o blant mewn 9 lleoliad (2018/19) 
 3 o blant mewn 6 lleoliad (2019/20) 
 0 (2020/21) 

 Nifer y plant gyda threfniant gofal – mae mymryn o leihad wedi bod yn nifer y plant 
sy’n derbyn gofal, ond yn fwy cadarnhaol mae lleihad mwy sylweddol (7%) wedi bod 
yn nifer y plant gyda threfniant gofal sy’n byw i ffwrdd o’u teuluoedd neu gysylltiadau 
teuluol agos. Eglurir hyn yn y tabl isod: 

 

Cyflwyniad y Cyfarwyddwr (parhad…) 

 

Pa mor dda oedd ein perfformiad 

Er yr heriau i ni eu hwynebu yn ystod y pandemig, mae ffocws wedi parhau i gael ei roi ar 
wella perfformiad. Dyma rai o uchafbwyntiau ein gwelliannau yn erbyn y mesurau allweddol: 
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 Atgyfeiriwyd 1974 o bobl 65+ oed at wasanaethau CRT sy’n 9% yn llai nag yn 

yr un cyfnod y llynedd. 

 
 Cwblhawyd 475 o becynnau galluogi rhwng 01/04/2020 a 

31/03/2021 ac o’r rhain:- 

 roedd angen gofal parhaus ar 52% ohonynt 

 roedd angen lleihad ym mhecyn cymorth 34.32% ohonynt 

 roedd angen lefel gymorth debyg ar 5.05% ohonynt 

 roedd angen mwy o gymorth ar 8.63% ohonynt 
 

 Cwblhawyd 5006 o asesiadau, sy’n 2% yn fwy nag yn 2019/20  
 

 Cwblhawyd 2411 o adolygiadau, sy’n 11% yn llai nag yn 2019/20 
 

 Roedd 288 cyswllt â’r gwasanaethau cymdeithasol yn ymwneud â gofalwyr a 103 o 
asesiadau gofalwyr (47.2% yn llai na’r un cyfnod y llynedd)  

 

 Ar 31 Mawrth, roedd 2274 o oedolion gyda chynllun gofal a chymorth / triniaeth. 

Mae hyn yn lleihad o’i gymharu â’r sefyllfa ar 31 Mawrth 2020 pan oedd 2437.  

 

Cyflwyniad y Cyfarwyddwr (parhad…) 

Gwasanaethau Oedolion: 

Yn 2020/21:- 

 Cafwyd 4361 cyswllt â’r Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolion, ac o’r rhain 

rhoddwyd cyngor a chymorth i 1357. 



9  

 
 
 

 Cyflwyniad y Cyfarwyddwr (parhad...) 

 
Sut yr ydym wedi parhau i ddatblygu gwasanaethau 

 
Er gwaethaf heriau aruthrol y pandemig, symudwyd ymlaen â datblygiadau a 

gwelliannau gwasanaeth allweddol er yr effeithiwyd ar gyflymdra’r gwaith ailfodelu, 

ac mewn rhai achosion ar gyfeiriad y gwaith hwnnw. . Dyma ddatblygiadau allweddol 

y symudwyd ymlaen gyda nhw: 

 
Gwasanaethau Plant: 

 
 Lansio model canlyniadau ymarfer gwaith cymdeithasol ar gyfer 

gwasanaethau plant yn Hydref 2020 

 
 Gloywi’r strategaeth cymorth cynnar a sefydlogrwydd, a’r cynllun gweithredu, 

i leihau’n ddiogel faint o blant sydd â threfniant gofal os yw’r llys teulu’n 

hyderus bod hynny er lles gorau’r plentyn 

 

 Gwneud mwy i integreiddio gwasanaethau ‘ar ffiniau gofal’ ag Addysg a 
Chymorth i Deuluoedd: 

 Cysylltu Teuluoedd 

 Gwasanaeth ymateb cyflym 

 Meddwl am y Baban, a enillodd wobr Gofal Cymdeithasol yn Nhachwedd 
2020 

 Y Gwasanaeth Integredig Cymorth i Deuluoedd (IFSS) 

 Cynadleddau grŵp teulu 

 Myfyrio 

 MAPPS sy’n cael ei ailgomisiynu’n rhanbarthol 

 Gwella’r cymorth i ofalwyr maeth, datblygiadau personau cysylltiol, ac 

ymgynghori â gwarcheidwaid arbennig ar gymorth ariannol newydd iddynt. 

Rhoesom drefniadau newydd gyda phartneriaid rhanbarthol yn eu lle i 

recriwtio gofalwyr maeth gan hefyd recriwtio mwy o ofalwyr maeth trosiannol. 

 
 Mae’r gwaith o ailfodelu gofal preswyl yn parhau ac mae’r hyn a ddysgwn, a’r 

ymarfer datblygu y mae’n ei gynrychioli, yn faes y mae awdurdodau lleol 

eraill eisiau dysgu ohono. 
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Cyflwyniad y Cyfarwyddwr (parhad...) 

 
Gwasanaethau Oedolion: 

 

 Dulliau aml-ddisgyblaeth estynedig mewn timau clwstwr – mae nyrsys 

seiciatrig, nyrsys ardal, therapyddion galwedigaethol, therapyddion eraill, 

fferyllwyr a thechnegwyr i gyd nawr yn gweithio gyda’i gilydd i gefnogi 

‘Mrs Jones’ 

 
 Defnyddio taliadau uniongyrchol yn arloesol a chreadigol 

 
 Cefnogi gofalwyr drwy gymorth ffôn 24/7 a grantiau hyblyg y gellir eu defnyddio i 

helpu gyda’r hyn sy’n bwysig i ofalwyr 

 
 Tyfu arloesi gyda’r trydydd sector i warchod y rhai mwyaf bregus ac atal 

anghenion rhag gwaethygu drwy gydlynu ardal leol a chysylltwyr 

cymunedol 

 
 Moderneiddio gofal yn y cartref drwy fonitro galwadau electronig, gan 

adeiladu ar nifer o bethau cadarnhaol yn arolygiad rheoleiddio diweddar 

AGC 

 
 Moderneiddio’r ffordd y comisiynir gofal yn y cartref gan wreiddio dysgu o’r 

pandemig mewn dulliau hyblyg sy’n rhoi ffocws ar ganlyniadau 

 
 Buddsoddi yn y sector cartrefi gofal gan adeiladu’r cymorth o gwmpas 

cartrefi gofal gan arbenigwyr gwarchod y cyhoedd 

 
 Mae cyfleoedd dydd dan arweiniad y defnyddiwr yn datblygu’n dda 

ynghyd ag ailfodelu’r gwasanaeth byw gyda chymorth, ac mae dysgu o’r 

pandemig yn cefnogi pobl i fod yn fwy cysylltiedig fyth yn eu cymunedau 

eu hunain. 

 
 Mae’r gwasanaeth ARC a’r Encil Iechyd Meddwl a Lles yn dangos 

pwysigrwydd ymyrryd mor gynnar â phosib yn achos pobl sy’n profi 

salwch meddwl a thrallod. 



11  

 
2020. Gwnaed gwaith helaeth i fynd i’r afael â phryderon y rheoleiddiwr, gan 

gynnwys cyflogi dadansoddwr ymddygiad ar gyfer ein tîm, ac yn Hydref 2020 

dywedodd AGC eu bod bellach yn fodlon bod y cynnydd a wnaed yn golygu y 

gellid isgyfeirio’r statws hwn. 

 

Pan oedd y pandemig ar ei waethaf yn Nhachwedd 2021, cynhaliwyd arolygiad 

rheoleiddio llawn o wasanaethau gofal cartref y Cyngor. Er yn nodi nifer fach o 

welliannau, roedd yr arolygiad hwn yn adlewyrchiad positif iawn o’r gwasanaeth. 

Gan dynnu sylw at yr adborth da a gafwyd gan ddefnyddwyr y gwasanaeth, 

dywedodd yr arolygwyr fod pawb yr oeddent wedi siarad â nhw’n canmol y staff 

gofal gan deimlo bod y gwasanaeth yn cwrdd â’u hanghenion. Roeddent yn 

canmol y strwythur rheoli clir, y cymorth da a’r cyfleoedd datblygu ar gyfer staff 

ynghyd â’r adborth da gan staff a ddywedodd eu bod yn cael eu gwerthfawrogi a’u 

cefnogi’n dda. Gan nodi’r heriau ychwanegol oherwydd y pandemig, dywedodd yr 

arolygwyr fod pobl a oedd yn derbyn gofal a chymorth wedi dweud wrthynt eu bod 

yn hyderus yn cael gweithwyr gofal yn dod i’w cartrefi oherwydd eu bod yn ofalus 

gydag arferion hylendid. Roedd yr arolygwyr hefyd wedi canmol y cynlluniau gofal 

manwl a chofnodedig. 

 
Yn Ebrill 2021, cynhaliodd AGC wiriad sicrwydd o ba mor dda yr oeddem wedi 

sicrhau diogelwch a lles y bobl sy’n defnyddio, neu a allai fod eisiau defnyddio’r 

gwasanaethau, diogelwch y gwasanaethau, a diogelwch a lles y bobl sy’n eu 

darparu. Roedd ffocws y prif ymholiadau ar y pedair egwyddor yn Neddf 

Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. Rydym wedi cysoni ein 

canfyddiadau â’r pedair egwyddor: Pobl – Llais a Rheoli, Atal, Lles, Partneriaethau 

ac Integreiddio. 

 
At ei gilydd, casgliad AGC oedd “Mae’r awdurdod lleol wedi nodi’n glir beth yw ei 

fwriad strategol a gweithredol i gefnogi pobl ifanc ac oedolion bregus a gofalwyr 

drwy gydol pandemig Covid-19 (y pandemig). 

Cyflwyniad y Cyfarwyddwr (parhad… 

: 

Pa mor dda oedd ein perfformiad yn ôl ein rheoleiddiwr 

 
Fe wnaeth AGC barhau â’i gwaith rheoleiddio hanfodol yn ystod y pandemig gan 
gategoreiddio un o gartrefi plant y Cyngor fel ‘gwasanaeth sy’n destun pryder’ yn 
2020. continued essential regulatory work during the pandemic. One of the 

Council’s children’s homes was categorised as a ‘service of concern’ in August 
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: 
“Roedd ymarferwyr a swyddogion adolygu annibynnol (IRO) yn dangos bod 

ganddynt ddealltwriaeth o amgylchiadau a phrofiadau’r plant a’r teuluoedd yr 

oeddent yn gweithio gyda nhw. Gwelsom ymarfer mwy amrywiol gyda chyd-

gynhyrchu a holi barn neu recordio llais y plentyn. Roedd cadarnhad yn y ffeiliau 

a welsom fod eiriolaeth yn cael ei gynnig ar y dechrau. Roedd angen gwella cyd-

gynhyrchu, yn enwedig yng nghyd-destun ymgysylltu, adnabod canlyniadau 

personol, risgiau a gwasanaethau i sicrhau newid er gwell. Mae’r awdurdod lleol 

yn ymwybodol bod angen gwneud mwy i wreiddio ymarfer ar sail cryfderau a 

chanlyniadau ac mae gwaith ar y gweill i roi sylw i hyn.’’ 

 
 

 Cyflwyniad y Cyfarwyddwr (parhad...) 
 

 

: 
Mae arweinwyr wedi cadw golwg ar y sefyllfa newidiol gyda Covid-19, gan arwain 

at gynlluniau clir ynghyd ag ymarfer / ymateb yn arloesol i’r heriau a gyflwynid. 

Mae arweinwyr ac uwch-reolwyr yn parhau i adolygu’r pethau sy’n gweithio’n dda 

a ffyrdd gwahanol o weithio oherwydd y pandemig, gan fwriadu parhau gyda’r 

rhain.” 

 
Yn bwysig: “Ar y cyfan yn y gwasanaethau oedolion, roedd dull ymarfer ffocws ar 

ganlyniadau wedi’i wreiddio gan gynorthwyo cyd-gynhyrchu ac adnabod 

canlyniadau personol. Roedd holi barn a lleisiau pobl yn cael eu clywed. Roedd 

materion yn ymwneud â chaniatâd, eiriolaeth, galluedd meddyliol a lles gorau’n 

cael eu hystyried fel mater o drefn yn gynnar yn y broses ymgysylltu.” 

 
Yn y gwasanaethau plant, casglodd AGC:- 

 

 

Y risgiau mwyaf a wynebwn wrth symud ymlaen 

Mae cynlluniau adferiad ac ail-adeiladu’n cael eu creu ar draws sawl sector, gan 

gynnwys gofal cymdeithasol. Mae’r Cyngor mewn sefyllfa dda i barhau i wella a 

rhoi sylw i lawer o’r heriau a wynebir gan y gwasanaethau cymdeithasol a lles ym 

Mhen-y-bont, gydag arweinyddiaeth gorfforaethol a gwleidyddol gref ar draws y 

Cyngor ynghyd â threfniadau gweithlu a phartneriaeth cadarn. Er mwyn parhau i 

wella, mae cael diwylliant ac ymarfer agored a thryloyw’n hanfodol fel y gallwn 

ddeall, rheoli a lliniaru’r heriau a’r risgiau a wynebwn. Y 4 mwyaf pwysig yw: 

1. Y capasiti a’r galw sydd angen bod yn eu lle’n amserol i gwrdd â’r angen 

cynyddol am ofal cymdeithasol i oedolion, yn enwedig gofal cartref, wrth i ni 

barhau i reoli’r pandemig Covid ac effaith dwy don gyntaf y feirws ar 

anghenion gofal a chymorth pobl. 
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Cyflwyniad y Cyfarwyddwr (parhad...)  
 
 

1. parhad…Mae effaith Covid hir a’r cyfnodau hir o gysgodi ar iechyd corfforol ac 

iechyd meddwl pobl, ac effaith gohirio triniaethau’r GIG, i gyd yn cynyddu’r 

angen am ofal cymdeithasol i oedolion. Rydym wedi rhoi mesurau tymor byr, 

canolig a hir yn eu lle, gan gynnwys ailgomisiynu gofal a chymorth yn y cartref, 

i geisio ateb y problemau a wynebwn. Yn greiddiol, mae angen i ni sicrhau 

gweithlu gofal cymdeithasol rheng flaen wedi’i werthfawrogi a’i gefnogi’n dda 

ar draws y sector cyfan, rhywbeth sydd wrth galon ein blaenoriaeth gweithlu. 

2. Mae’r risg i ddiogelu ein plant ac oedolion mwyaf bregus yn effeithiol wedi bod 

yn nodwedd o gofrestr risg gorfforaethol y Cyngor ers blynyddoedd. Mae gan 

y Cyngor drefniadau hirsefydlog yn eu lle i sicrhau ein bod yn cydymffurfio â’n 

cyfrifoldebau statudol. Yn y flwyddyn ddiwethaf mae’r Cabinet wedi 

cymeradwyo Polisi Diogelu Corfforaethol diwygiedig. Mae Pen-y-bont ar Ogwr 

yn aelod gweithredol o Fwrdd Diogelu Rhanbarthol Cwm Taf Morgannwg a 

gyda’i fwrdd diogelu gweithredol ei hun gyda phartneriaid a llwythi achosion 

gweithredol. Mae gan holl gyfarfodydd y Bwrdd Rheoli Corfforaethol (CMB) a’r 

Cabinet / CMB eitem sefydlog. Yn ystod y pandemig, roedd gan y Bwrdd 

Diogelu Rhanbarthol strwythur aur, arian ac efydd ar gyfer rheoli risgiau 

diogelu gyda’r trefniadau diogelu aml-asiantaethol yn parhau i weithio mor 

effeithiol â phosib. Rydym yn dal i geisio deall effaith y pandemig ar 

ddiogelwch a lles y bobl fwyaf bregus wrth i ni symud drwy’r cam adferiad, gan 

gynnwys yr effaith hirdymor ar blant o golli’r ysgol neu o fethu â gweld ffrindiau 

a theulu, ynysu cymdeithasol am gyfnodau hir a phroblemau iechyd meddwl, y 

risg uwch o gamddefnyddio cyffuriau, cam-drin domestig, hunan-laddiad / 

hunan-niwed a’r effaith sylweddol yn ein cartrefi gofal. Fel swyddog diogelu 

statudol, bydd angen i mi adolygu, cydgrynhoi a chryfhau’r adnoddau diogelu 

yn y Cyngor i sicrhau bod gwydnwch yn cael blaenoriaeth, bod safonau 

ymarfer yn uchel a bod diwylliant wedi’i wreiddio o adolygu a dysgu o 

adolygiadau ymarfer wedi eu goruchwylio gan Fwrdd Diogelu Rhanbarthol 

CTM a Byrddau eraill ar draws Cymru. 

3. Roedd AGC wedi amlygu ein cynlluniau i wreiddio ymarfer ar sail cryfderau yn 

ein gwasanaethau plant. Yr hyn sydd wrth galon ymarfer da yw gwaith 

cymdeithasol da a pharhad y gwaith, a hynny drwy gysylltiadau cryf rhwng 

gweithwyr proffesiynol medrus a’r plant a’r teuluoedd y gweithiwn gyda nhw.  

Mae Pen-y-bont, fel llawer o Gynghorau eraill, yn cael trafferth recriwtio 

gweithwyr cymdeithasol amddiffyn plant i’n timau diogelu ac os am gwrdd â’r 

her sylweddol hon rhaid cael cefnogaeth gref ar draws y Cyngor cyfan i 

sicrhau ein bod mewn sefyllfa i ddenu a chadw gweithlu o ansawdd uchel. 
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 Cyflwyniad y Cyfarwyddwr (parhad…) 
 

3. parhad…Mae ein ffocws ar gadw ein gweithwyr cymdeithasol rhagorol
:
ac 

ymroddedig a mynd i’r afael, ar sail tystiolaeth, â’n trafferthion recriwtio drwy 

gynllunio clir. Rydym yn ymrwymedig i ddatblygu llwybrau gyrfaol a gwyddom 

fod pobl sydd eisoes wedi gweithio i ni, ac a gefnogir gennym i wneud eu 

cymhwyster gwaith cymdeithasol, yn aros yma. Rydym yn secondio wyth o’n 

cydweithwyr i’r cwrs gradd gwaith cymdeithasol yn 2021 sy’n golygu y byddwn 

mewn tair blynedd yn gallu cwrdd â’n hanghenion drwy gynllunio’r gweithlu. 

Bydd yr heriau’n parhau tan fydd y rhaglen ‘tyfu pobl ein hunain’ yn creu digon o 

weithwyr cymdeithasol cymwys, felly bydd angen i’r gwaith o recriwtio a chadw 

staff fuddsoddi mewn cymysgu sgiliau a nifer o fesurau dros y tair blynedd nesaf. 

4. Mae gwasanaethau cymdeithasol a lles Pen-y-bont yn gost-effeithiol gyda nifer 

isel o leoliadau preswyl annibynnol i blant ac rydym wedi gwneud arbedion 

sylweddol o ganlyniad i gynorthwyo pobl i wneud beth sy’n bwysig ynghyd â 

datblygu ein gwasanaethau ataliol, fel bod llai o angen gwasanaethau statudol. 

Fodd bynnag, mae’r pwysau ar wasanaethau’n dilyn Covid, a’r ffaith bod angen 

delio â heriau gweithlu, i gyd yn cael effaith ariannol sy’n her i’r Cyngor o gofio’r 

pwysau lu ar wasanaethau eraill a’r diffygion ariannol sylfaenol sydd gan 

wasanaethau. Mae’r gwasanaethau sydd mor bwysig i bobl wedi eu hategu gan 

arian grant tymor byr sylweddol, sy’n risg wedyn o ran cynaliadwyedd. 

Edrych tua’r dyfodol 

Gan symud ymlaen, mae llawer 

iawn o ddatblygiadau positif i 

adeiladu arnynt. Mae gennym 

weledigaeth glir ar gyfer 

gwasanaethau cymdeithasol a lles 

ym Mhen-y-bont, ac ar gyfer y 

gwahaniaeth y gallwn ei wneud i 

bobl ein hardal drwy:- 

..wneud beth sy’n bwysig i 

bob Mr a Mrs Jones drwy…. 

Rydym yn cydnabod y byddwn wastad ar siwrne o wella’n barhaus a bu’n rhaid i ni 

addasu rhai o’n blaenoriaethau a’n cynlluniau wrth ddod i ddeall mwy am effaith y 

pandemig. Ym Medi 2020 cymeradwyodd y Cabinet gynllun 5 mlynedd clir iawn ar 

gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles a byddwn, wrth gyflawni blaenoriaethau’r 

cynllun, yn hyblyg fel y gallwn gwrdd ag anghenion newydd wrth adfer o Covid. 

Rydym wedi gloywi ein blaenoriaethau strategol. Bydd popeth a wnawn yn 

adlewyrchu llais, dewis a rheolaeth gynyddol y bobl y gweithiwn gyda nhw a 

throstynt. 

Cadw pobl yn iach, cysylltiedig a 
delio ag anghydraddoldebau iechyd. 

Gwasanaethau gofal cymdeithasol, 
lles ac iechyd sylfaenol a 

chymunedol sy’n lleol a di-dor i bob 
grŵp yn y boblogaeth 

Trefnu ein holl wasanaethau mewn clystyrau 
sylfaenol a chymunedol estynedig 

Deall a lliniaru risg a diogelu lles, diogelwch 
ac annibyniaeth pobl. 
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 Dim drws anghywir i dderbyn y pethau sydd ei angen arnom; 

 Ymateb amserol a phrydlon; 

 Dim trosglwyddo’n ddiangen i wasanaethau eraill; 

 Mae ein hanghenion yn cael eu cwrdd gyda chyn lleied o ymyrryd dwys â 

phosib a heb orfod uwchgyfeirio at lefel uwch i dderbyn y cymorth iawn; 

 Mae ein cryfderau, galluoedd, dyheadau a’n breuddwydion yn bwysig ac 

wedi eu deall a chawn ein cynorthwyo i oresgyn yr heriau y gallwn eu 

hwynebu wrth wneud y pethau sy’n bwysig i ni. 

 
Ein wyth blaenoriaeth uchaf ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol a 

Lles ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn 2021/22 yw:- 

1) Sicrhau bod hawliau’r bobl y gweithiwn gyda nhw a throstynt yn gyrru popeth a 

wnawn drwy gynyddu eu cyfranogiad, ymgyswllt a’u cyfraniad at ein gwaith. 

Bydd hyn yn cynnwys datblygu strategaeth newydd ar gyfer Plant gyda 

Threfniant Gofal sy’n adlewyrchu’r pethau sy’n bwysig iddynt eu derbyn gan y 

Cyngor a phartneriaid fel rhieni corfforaethol. 

 
2) Arwain y gweithlu gofal cymdeithasol cyfan ym Mhen-y-bont i sicrhau bod 

gennym weithlu cyfranogol ac ymroddedig wedi’i gefnogi’n dda, gan sicrhau y 

gallwn recriwtio a chadw staff sydd â’r gwerthoedd a’r sgiliau iawn i wneud 

gwahaniaeth i fywydau pobl ag anghenion gofal a chymorth. Wrth wneud hyn, 

ymrwymwn i weithredu’r mesurau angenrheidiol i ddelio â’r heriau a wynebwn 

gyda recriwtio a chadw gweithwyr cymdeithasol plant, a delio â’r heriau gyda 

recriwtio gweithwyr gofal i’r Cyngor ac ar draws y sector gofal cymdeithasol. 

 

3) Comisiynu gwasanaethau gofal cymdeithasol hyblyg, cynaliadwy ar sail 

cryfderau a chanlyniadau sy’n rhoi gwerth am arian, gan gynnwys: ail-

gomisiynu gwasanaethau cynaliadwy o ansawdd da sy’n rhoi gofal a chymorth 

i oedolion yn y cartref, cynllun sefydlogrwydd marchnad i gartrefi gofal 

oedolion a pharhau i ailfodelu a datblygu gwasanaethau llety, gofal a chymorth 

i blant a phobl ifanc. 

Cyflwyniad y Cyfarwyddwr (parhad…) 

Cyfarwyddwr(parhad…) (cont…) 

Wrth fesur llwyddiant, rydym yn dal ein hunain yn atebol am fesurau perfformiad 

ond hefyd am gynnal adolygiadau o ansawdd profiadau pobl a beth sy’n bwysig i 

bob un ohonom pan fydd angen cyngor, cymorth a chefnogaeth arnom. 

 
Dyma’r egwyddorion y mesurwn yn eu herbyn ac sy’n gwerthuso ein llwyddiant:- 
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4) Arwain ar ddiogelu ac amddiffyn plant ac oedolion mewn perygl ym Mhen-y-bont, 

gan weithredu Polisi Diogelu Corfforaethol newydd ar draws y Cyngor a gweithio 

gyda phartneriaid ym Mwrdd Diogelu Rhanbarthol Cwm Taf Morgannwg i sicrhau 

bod gwersi o’r adolygiadau ymarfer plant ac oedolion yn cael eu dysgu a’u 

gwreiddio yn ein ffordd o weithio. 
 

5) Arwain yn strategol ar integreiddio iechyd, gofal cymdeithasol a lles gyda Grŵp 

Integreiddio Lleol Pen-y-bont ar Ogwr Cwm Taf Morgannwg, gan sicrhau bod 

cynlluniau cynaliadwyedd gwasanaeth ac ariannol yn eu lle i gyflwyno model 

clwstwr cymunedol optimaidd i ddarparu gofal a chymorth i bobl drwy ‘dîm o 

amgylch y person’ sy’n sicrhau bod timau aml-ddisgyblaeth yn gweithio gyda 

darparwyr gofal a phartneriaid trydydd sector i helpu pobl i aros mor annibynnol â 

phosib yn eu cartrefi a’u cymunedau. 

 
6) Adeiladu ar lwyddiant sylweddol y cymorth gan y trydydd sector i bobl fregus yn 

ystod y pandemig er mwyn datblygu modelau amgen o ddarparu sy’n arwain at 

ddatblygiadau cymunedol cynaliadwy a chymunedau gwydn a chysylltiedig. 

 
7) Parhau i ddatblygu ymarfer ar sail cryfderau yn y gwasanaethau oedolion a 

phlant fel y cefnogir ymarferwyr drwy fframwaith systemig i ddeall cryfderau 

personol a chymunedol, a gweithio’n arbenigol gyda phobl i ddatrys problemau 

drwy ddefnyddio eu galluoedd a’u hadnoddau eu hunain. 

 
8) Newid cydbwysedd gofal drwy weithio’n agos â gwasanaethau atal fel Addysg, 

Lles a Chymorth i Deuluoedd a, thrwy wneud hynny, darparu ymyriadau a 

chyfleoedd ar sail tystiolaeth i leihau faint o bobl sydd ond yn gallu byw’r bywyd 

y maen nhw eisiau eu byw drwy ddibynnu ar wasanaethau gofal cymdeithasol 

statudol. Byddwn yn dangos tystiolaeth o gynnydd y gwaith hwn drwy leihau’n 

ddiogel faint o blant sydd â threfniant gofal a lleihau’n ddiogel faint o oedolion 

sydd ond yn gallu byw’n ddiogel mewn cartref gofal cofrestredig.. 

 
Byddwn yn gwerthuso ein llwyddiant yn erbyn yr wyth blaenoriaeth yn adroddiad 
blynyddol y flwyddyn nesaf. 

Cyflwyniad y Cyfarwyddwr (parhad..) 

3) parhad…Datblygu strategaeth llety, gofal a chymorth i bobl hŷn, a pharhau i 

ddatblygu cyfleoedd dydd a byw gyda chymorth yn y gymuned i bobl ag 

anableddau dysgu. 

: 
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Y peth pwysicaf yma yw’r dystiolaeth, pan wnawn bethau’n iawn, ein bod yn 

trawsnewid bywydau, cefnogi plant a phobl ifanc i fyw ym Mhen-y-bont ar Ogwr a 

lleihau faint o oedolion sy’n cael eu derbyn i gartrefi gofal. Mae enghreifftiau gwych 

o arloesi a thrawsnewid – yn enwedig gyda chymorth cynnar ac atal yn achos 

oedolion a phlant, gydag ailfodelu llety, gofal a chymorth i blant, ac yn ein timau 

integredig sy’n gweithio gydag oedolion. 

Ein gweithlu yw ein cryfder mwyaf. Mae’r gwerth a 

roddwn ar bob un ohonynt a’r hyn sydd wedi’i gyflawni 

ganddynt yn amhrisiadwy. Ein ffocws ar les y gweithlu a 

datblygu cenedlaethau gweithlu’r dyfodol yw ein 

blaenoriaeth bwysicaf wrth i ni symud ymlaen. Nid yw’r 

dyfodol heb risg na her – wynebwn sialens arbennig 

gyda chadw, recriwtio, cefnogi a datblygu gweithwyr 

cymdeithasol plant a gweithwyr gofal oedolion a phlant. 

Rydym yn ymrwymedig fel Cyngor, drwy arweinyddiaeth 

gorfforaethol a gwleidyddol – ac arweinyddiaeth 

gwasanaeth – i fynd i’r afael â’r heriau hyn. 

Hoffwn gloi fy adroddiad cyntaf drwy ddiolch i holl bartneriaid Pen-y-bont ac i’r 

sector gofal cymdeithasol sydd mor dosturiol yn eu gwerthoedd ac yn teimlo mor 

gryf am y gwaith sydd angen ei wneud i wella canlyniadau i’r bobl y gweithiwn 

gyda nhw a throstynt. Gwn ein bod, drwy arweinyddiaeth gorfforaethol a 

gwleidyddol, ymrwymiad a phroffesiynoldeb y gweithlu, gwydnwch a 

chreadigrwydd ein darparwyr, a chryfder ein partneriaethau a’n pobl, mewn lle da i 

wynebu’r dyfodol. 

 

Claire Marchant 

Cyfarwyddwr Corfforaethol Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles 

Cyflwyniad y Cyfarwyddwr (parhad…) 

(parcont…) 

Ac i gloi – ‘Teyrnged i’n Gweithlu 

Nid yw’r un adran gwasanaethau cymdeithasol ond 

cystal ac effeithiol â’r gweithlu sy’n darparu, cynllunio, 

comisiynu, cefnogi, rheoli ac arwain y gwasanaethau 

hynny. Dangosodd y Gwasanaethau Cymdeithasol a 

Lles ein bod mewn sefyllfa dda i ymdopi â heriau yn y 

dyfodol, nid yn unig o ran sut i ni ymateb i argyfwng 

Covid-19 ond yn ôl ein gwelliannau perfformiad a’n 

datblygiadau gwasanaethau hefyd. 
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Yn y ddwy flynedd ddiwethaf rydym wedi gweithio i sicrhau ein bod yn cynnwys pobl yn ein 
prif ddatblygiadau gwasanaeth. 

Dyma rai enghreifftiau o sut y gwnaethom hynny: 

1) Cynhaliwyd ymarfer ymgysylltu cynhwysfawr gyda phlant sy’n byw ar hyn o 

bryd, neu sydd wedi byw, yng nghartrefi preswyl y Cyngor i blant fel eu bod yn 

gallu dylanwadu a goleuo’r llety, gofal a’r cymorth newydd yr oeddem yn ei 

gynllunio. Yn dilyn derbyn adborth (a ddisgrifir isod), gwnawn yn siŵr bod ein 

cynlluniau ar gyfer y dyfodol yn adlewyrchu eu barn am beth sy’n gwneud 

gwahaniaeth i’w bywydau: 

 
 Mae WiFi gwell yn wirioneddol bwysig i’n pobl ifanc ac rydym yn rhoi 

sylw i hyn ym mhob un o’n lleoliadau. Mae Pennaeth TGCh y Cyngor 

hyd yn oed wedi dod allan i un o’n cartrefi gofal yn hwyr y nos i ddatrys 

problem WiFi – fel y byddai unrhyw riant (corfforaethol) yn ei wneud i’w 

plentyn eu hunain!

 
 Mae pobl ifanc wedi ein helpu i ddatblygu’r fanyleb ar gyfer opsiynau 

llety ychwanegol i bobl ifanc 16+ oed. Roeddent yn rhan o’r broses o 

ddylunio’r fanyleb ar gyfer Llety Cymorth gan chwarae rhan lawn yn y 

broses dendro a hwyluso eu panel gwerthuso tendrau eu hunain.

 
 Mae’r cynlluniau cartrefi gofal newydd yn cynnwys ystafelloedd ymolchi 

en-suite fel bod ganddynt gyfleusterau ystafell ymolchi eu hunain. Fe 

wnaethom ymgynghori hefyd â’r bobl ifanc ym Maple Tree House (MTH) 

a fu’n adolygu’r cynlluniau dylunio cychwynnol gan ofyn am osod bath 

yn ogystal â’r ystafelloedd ymolchi en-suite. Cafodd hyn ei ymgorffori 

yn y dyluniad terfynol.

Beth yw dylanwad pobl ar ein gwasanaethau 

: 

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod ein hymarfer, datblygiadau 
gwasanaeth a’n darpariaeth wedi eu gyrru gan y bobl y mae’r pethau hyn 

yn effeithio arnynt. 

 

Dylai hawliau plant ac oedolion fod yn glir ym mhopeth a wnawn. 
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 Beth yw dylanwad pobl ar ein gwasanaethau 
 

 

2) Mae Pobl yn Gyntaf Pen-y-bont, ein partneriaid cyd-brofiad i bobl ag 

anableddau dysgu, yn arwain ar ymgynghori ac ymgysylltu ag unigolion i 

gynorthwyo gydag ailgomisiynu gwasanaethau Byw gyda Chymorth. Bydd yr 

adborth gan unigolion yn gyrru cynnwys y manylebau y bydd darparwyr yn 

ymateb iddynt. Mae’r ymgysylltu dros y flwyddyn ddiwethaf wedi digwydd drwy 

gyfarfodydd wyneb yn wyneb ac yn rhithiol pan oedd cyfyngiadau Covid yn eu 

lle. Daeth pobl ag anableddau dysgu’n effeithiol iawn gyda defnyddio Zoom! 

 
3) Mae’r ymateb i arolygon yn aml yn isel felly ym Mehefin a Gorffennaf 2021 

mynychodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles 

nifer o gyfarfodydd grŵp ffocws i ddeall profiadau pobl dros y flwyddyn 

ddiwethaf. Cynhaliwyd y rhain ar draws ystod o wasanaethau, gan gynnwys 

grŵp ffocws anabledd wedi’i hwyluso gan Pobl yn Gyntaf Pen-y-bont, grŵp 

ffocws Iechyd, Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles wedi’i hwyluso gan BAVO, 

grŵp ffocws pobl ifanc gyda threfniant gofal wedi’i hwyluso gan y tîm 16+, a 

grŵp ffocws gofalwyr wedi eu cynorthwyo gan ystod o fudiadau partner. 

Cafwyd trafodaethau penodol hefyd am y cymorth a dderbyniwyd yn ystod  

Covid-19. 

Daeth nifer o themâu allan o’r grwpiau ffocws hyn:- 

 Dywedodd pobl ifanc gyda threfniant gofal eu bod yn 

gwybod gyda phwy i gysylltu os oedd angen cymorth 

arnynt a’u bod yn weddol hapus â’r cymorth hwn.

 Teimlai pobl ifanc fod ganddynt gefnogaeth i symud                                       
ymlaen at lety addas.

 
 O ran pethau y gallwn wneud yn well; mwy o gyswllt 

wyneb yn wyneb rheolaidd a mwy o ffocws ar 

gyfleoedd gwaith – nid dim ond ar addysg.

 

 Nid oedd partneriaid trydydd sector bob amser yn glir 

iawn o ran gyda phwy i gysylltu yn y Cyngor. 

 

 Dywedodd nifer o bartneriaid eraill fod perthynas weithio 

dda rhyngddynt a gwasanaethau’r Cyngor a bod 

cyfathrebu da gan y gwasanaeth yn ystod y pandemig.
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 O ran symud ymlaen, hoffai ein partneriaid trydydd sector weld y gwaith 

cydweithredol yn parhau ynghyd â datblygu mwy ar ddull hybrid i gynnig 

mwy o amrywiaeth opsiynau i unigolion. 

 
 Teimlai ein partneriaid fod y gwaith atal wedi datblygu a gwneud 

newidiadau gwirioneddol i fywydau pobl, yn enwedig o gwmpas ymyriadau 

ac ymateb yn syth. 

 
 Gan adeiladu ar lwyddiant rhai o’r atebion creadigol a weithredwyd yn 

ystod y pandemig, gwelodd rai pobl gyfle i dderbyn mwy o gymorth gan y 

gymuned a llai o angen defnyddio gwasanaethau fel cyfleoedd dydd. 

 
  Er yn cydnabod y cryfder o weithio gyda’i gilydd, tynnwyd sylw at y ffaith 

bod angen gwydnwch wrth symud ymlaen wrth barhau i helpu unigolion i 

fod yn annibynnol. 

 
 

 
 

 
 Lleisiodd rai o aelodau’r grŵp ffocws anabledd bryder am y cyfathrebu a 

gawsant gan y gwasanaeth; y math iawn o gyfathrebu i’w ddefnyddio 

gydag unigolion sydd ag anghenion, nad oedd gwybodaeth, cyngor a 

chymorth bob amser yn cael ei roi i unigolion sydd heb anghenion 

cymwys, neu eu bod ond yn derbyn gwybodaeth am eu hamgylchiadau ar 

ôl gofyn amdano, nid fel mater o drefn. 

 
 Clywsom fod unigolion wedi cael eu cynnwys yn dda wrth ddewis llety ac 

o ran bod yn annibynnol yn y dyfodol, a hefyd yn y ffordd yr oeddent yn 

dewis byw eu bywydau. 

 

 Dywedodd rai unigolion eu bod wedi derbyn cymorth yn ystod y cyfnod clo 

i wella eu hyder a datblygu sgiliau mwy annibynnol. 

Beth yw dylanwad pobl ar ein gwasanaethau 

: 
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Beth yw dylanwad pobl ar ein gwasanaethau 

 O ran symud ymlaen, byddai partneriaid trydydd sector yn hoffi gweld y 

gwaith cydweithredol yn parhau ynghyd â dull hybrid fel bod gan 

unigolion fwy o amrywiaeth dewis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Teimlai ein partneriaid fod y gwaith atal wedi datblygu a gwneud 

newidiadau gwirioneddol i fywydau pobl, yn enwedig o gwmpas ymyriadau 

ac ymateb yn syth. 

 

 Gan adeiladu ar lwyddiant rhai o’r atebion creadigol a weithredwyd yn 

ystod y pandemig, gwelodd rai pobl gyfle i dderbyn mwy o gymorth gan y 

gymuned a llai o angen defnyddio gwasanaethau fel cyfleoedd dydd 

 
 Er yn cydnabod y cryfder o weithio gyda’i gilydd, tynnwyd sylw at y ffaith 

bod angen gwydnwch wrth symud ymlaen wrth barhau i helpu unigolion i 

fod yn annibynnol.

 
 

 Lleisiodd rai o aelodau’r grŵp ffocws anabledd bryder am gyfathrebu gan 

y gwasanaeth; y math iawn o gyfathrebu i’w ddefnyddio gydag unigolion 

sydd ag anghenion, nad oedd gwybodaeth, cyngor a chymorth bob amser 

yn cael ei roi i unigolion sydd heb anghenion cymwys, neu eu bod ond yn 

derbyn gwybodaeth am eu hamgylchiadau eu hunain ar ôl gofyn amdano, 

nid fel mater o drefn.

 
 Clywsom fod unigolion wedi cael eu cynnwys yn dda wrth ddewis llety ac 

o ran bod yn annibynnol yn y dyfodol, a hefyd yn y ffordd yr oeddent yn 

dewis byw eu bywydau.

 
 Dywedodd rai unigolion eu bod wedi derbyn cymorth yn ystod y cyfnod clo 

i wella eu hyder a datblygu sgiliau mwy annibynnol.

 
 Dywedodd 75% o’r grŵp eu bod yn hapus â’r gwasanaeth a gawsant gan 

y gwasanaethau gofal cymdeithasol dros y flwyddyn ddiwethaf a 

dywedodd 25% nad oeddent mor hapus.
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 Dywedodd gofalwyr ym Mhen-y-bont y gallai’r wybodaeth, cyngor a’r 

cymorth, a’r manylion cyswllt cymorth i ofalwyr, fod yn fwy hygyrch.

 

 O ran y cymorth i ofalwyr; bod angen ystyried dull mwy cydgysylltiedig 

ar draws adrannau’r Cyngor ond hefyd gyda sefydliadau partner er 

mwyn cefnogi gofalwyr yn fwy effeithiol.

 
 Teimlai gofalwyr fod cynllun grantiau hyblyg y flwyddyn ddiwethaf wedi 

trawsnewid pethau a’u helpu i brynu pethau fel iPad neu danysgrifiad i 

Netflix, fel eu bod wedi gallu parhau i ofalu. Gofynnwyd i ni barhau i 

ddatblygu prosesau o gwmpas hygyrchedd at Daliadau Uniongyrchol i 

sicrhau bod cymorth hyblyg ar gael i ofalwyr pan fo’i angen arnynt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gofynnwyd i ni barhau i ddatblygu’r gwaith ar asesiadau i ofalwyr a chynnig 

gwasanaeth eiriolaeth ar y dechrau oherwydd bod hyn yn gweithio’n well mewn 

rhai meysydd gwasanaeth na mewn eraill.

 

Beth yw dylanwad pobl ar ein gwasanaethau? 
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Atal a Lles 

Hybu a gwella lles y bobl yr 
ydym yn eu helpu 
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Beth wnaethom ni 

 Defnyddiwyd cydlynwyr cymunedol lleol mewn ardaloedd difreintiedig yn 

nyffrynnoedd Ogwr, Garw a Llynfi.

 

 
 Cyflogwyd 5 o gysylltwyr cymunedol gan BAVO i helpu i roi pobl mewn 

cysylltiad â chymorth lleol a darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth.

 
 Daethpwyd â chynrychiolwyr at ei gilydd o grwpiau cymunedol, gan 

gynnwys rhieni sy’n gofalu am blant a phobl ifanc ag anableddau / 

anghenion ychwanegol, gan dderbyn cymorth i gydweithio fel Grŵp 

Rhwydwaith Cynhwysol newydd Pen-y-bont ar Ogwr (BING).

 

Atal a Lles 

Safon Ansawdd 1: Gweithio gyda phobl i ddiffinio 

a chyd-gynhyrchu’r canlyniadau lles y mae pobl 

eisiau eu derbyn 
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 Atal a Lles 
 

 

Sut wnaethom ni 

 Gwelodd Pen-y-bont yr ymdrech wirfoddol fwyaf yng Nghymru gyda 

4444 o bobl wedi eu cefnogi yn y gymuned a 446 o wirfoddolwyr wedi 

eu hyfforddi. Derbyniwyd cymorth gyda 2993 presgripsiwn, 225 o 

anghenion sicrwydd bwyd ac i wneud 1126 o wiriadau cysgodi.

 
 Bu’n bosib cwrdd â 94% o’r anghenion drwy’r trydydd sector gyda 77 o 

fudiadau trydydd sector yn gweithio gyda’i gilydd
 

 Mae BING bellach yn rhwydwaith ar wahân gan sicrhau eu hadnoddau 

eu hunain a datblygu cyfleoedd perthnasol. Mae ystod o grwpiau a 

chyfleoedd cymunedol eraill yn cael eu datblygu.
 

Beth wnawn ni nesaf 

 Parhau i ddatblygu ein rhaglen “Creu Cymunedau Gwydn” a gweithio 

gyda’r trydydd sector i greu rhwydweithiau cymunedol sy’n cefnogi 

pobl yn eu cymunedau. 
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Atal a Lles 

Safon Ansawdd 2: Gweithio gyda phobl a 

phartneriaid i ddiogelu a hybu iechyd meddwl a 

chorfforol a lles emosiynol pobl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

    Beth wnaethom ni 

 Darparu’r Cynllun Atgyfeirio Cenedlaethol i wneud Ymarfer Corff, mewn 

partneriaeth â Halo, Iechyd Cyhoeddus Cymru a Bwrdd Iechyd CTM, gan 

ehangu’r llwybrau cyflyrau cronig. 

 Lansio’r rhaglen lles corfforol Heneiddwyr Gwych i oedolion hŷn. Creu a 
dosbarthu adnodd ‘egnïol gartre’’ i oedolion hŷn gyda chymorth mentora 
ffôn i rai, gan gynnwys rhai â nam synnwyr ac wedi eu heithrio’n ddigidol. 

 

 Gweithio gyda BAVO ac Age Cymru i ddatblygu dull cyfeillio rhyng-

genhedlaeth, gan adeiladu ar waith blaenorol ac yn cynnwys cyfle i wneud 

‘cyfaill llythyru’ fel rhan o’r rhaglen “Ffrind mewn Angen”.
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 Mae Heneiddwyr Gwych wedi cefnogi 132 o bobl leol a dosbarthwyd 

200 o becynnau gweithgareddau cartre’. Mae’r rhaglen wedi’i 

chydnabod fel Rhaglen Enghreifftiol Bevan.

 
 Derbyniodd BAVO 229 o atgyfeiriadau ar gyfer cyfeillio a bu’n bosib 

cefnogi 145 o bobl gan 102 o wirfoddolwyr ar adeg pan oedd angen 

defnyddio dulliau newydd o weithio
 
 

 
Beth wnawn ni nesaf 

 Parhau i weithio gyda’n cymunedau a’n partneriaid i ddatblygu 

cyfleoedd arloesol sy’n gallu helpu’n cymunedau i adfer o Covid. 

Atal a Lles 

Sut wnaethom ni 

 O dan y rhaglen atgyfeirio ymarfer corff, datblygu cymorth a 

mentora 1:1 i bobl ag anghenion strôc, canser, codwm ac 

adsefydlu ysgyfeintiol. 7039 cyswllt a 7643 wedi gwylio’n ddigidol. 
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Beth wnaethom ni 

 Darparu rhaglen hỳb gweithgareddau gwyliau ysgol newydd i blant a phobl 

ifanc sy’n derbyn gofal lle’r oedd pryderon diogelu yn eu cylch a chefnogi 

50 o bobl ifanc / aelwydydd.

 
 Comisiynu gwasanaeth lles gofalwyr newydd drwy Ymddiriedolaeth 

Gofalwyr De-Ddwyrain Cymru’n dilyn ymgysylltu’n helaeth â gofalwyr i gyd-

ddylunio’r math ac ystod o gymorth oedd ei angen. 

 
 Datblygu dull partneriaeth o atal codwm a sadrwydd osgo rhwng iechyd, 

gofal cymdeithasol a’r trydydd sector fel rhwydwaith traws-sector i 

gydnabod ei bod yn bosib atal codwm.
 
 
 

 

 

Atal a Lles 

Safon Ansawdd 3: Gweithio i amddiffyn a diogelu 

pobl rhag camdriniaeth, esgeulustod neu niwed 
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Atal a Lles 

 

Sut wnaethom ni 

 Gan adeiladu ar waith cychwynnol y gwasanaethau Lles Gofalwyr, 

cefnogwyd 1206 o ofalwyr yn 2020/21 gyda 412 o sgyrsiau ‘y pethau 

pwysig’ a rhoddwyd gwybodaeth, cyngor a chymorth (IAA) i 336 o 

ofalwyr ynghyd ag atgyfeirio at wasanaethau eraill.  

 Fe weithiodd 20 o bartneriaid gyda’i gilydd ar y rhaglen hỳb 

gweithgareddau i sicrhau ei llwyddiant, gan gynnwys 65 awr o 

ddarpariaeth a 21 o becynnau cymorth cartref i gefnogi 41 o blant..

 
 Mae saith o bartneriaid bellach yn rhan o’r Rhwydwaith Codymau ac yn 

gweithio’n gydweithredol. Yn 2019/20 datblygodd Halo raglen godymau 

symudol arloesol a’i datblygu ymhellach yn 2020/21.
 
 

 
Beth wnawn ni nesaf 

 Ceisio gweithio’n fwy cydweithredol ac ar draws sectorau i greu 

cyfleoedd diogel a chefnogol sy’n helpu i ateb anghenion grwpiau 

bregus yn ein cymunedau..
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Atal a Lles 

Safon Ansawdd 4: Annog a chefnogi pobl i ddysgu, 

datblygu a chymryd rhan mewn cymdeithas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beth wnaethom ni 
 

 Lansio rhaglen gyda Chanolfan Cydweithredol Cymru, gyda chymorth 
ICF, i roi gofalwyr mewn cysylltiad â chymorth neu i wella eu 
rhwydweithiau cymorth. 

 Gweithio ag Awen i ddatblygu rhaglenni presgripsiynau cymdeithasol 
gan gynnwys Cryfach gyda’n Gilydd Pen-y-bont, a Creative @ Home 

 
 Gweithio ag Awen i wella cyrhaeddiad y gwasanaeth llyfrgelloedd ac 

ehangu’r cymorth ar gael i bobl fwy bregus, gan gynnwys drwy 

ddanfon adnoddau i gartrefi pobl a mynediad at adnoddau digidol i 

bobl nad oeddent yn gallu mynychu rhywle ffisegol. 
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 Mae Cryfach gyda’n Gilydd Pen-

y-bont ar Ogwr wedi ysgogi 

amrediad o weithgareddau 

creadigol a rhannu gwybodaeth 

yn y gymuned gyda dros 2000 o 

drawiadau pob wythnos. 

 Mae’r gwasanaeth ‘Llyfrau ar 

Olwynion’ yn fwy hyblyg gan 

gefnogi 3036 o ymweliadau â 

chartrefi pobl fregus a dosbarthu 

15226 o adnoddau yn 2020/21. 

Mae Awen wedi buddsoddi 

mewn adnoddau digidol ac wedi 

dosbarthu 89413 o adnoddau 

(cynnydd o 30%) 
 
 
 
 

Mae gwasanaeth ‘danfon i’r cartref’ Awen wedi 

bod yn fendith i bobl yn ystod y pandemig. 

Mae’r rhai a gofrestrodd ar y cynllun yn edrych 

ymlaen yn eiddgar at weld y bobl wych hyn yn 

ymweld â’r ardal. 

 

Beth wnawn ni nesaf 

 Parhau i weithio â’n partneriaid i ddatblygu cyfleoedd cymunedol 

a llwybrau presgripsiynau cymdeithasol newydd fel rhan o ddull 

rhanbarthol o weithio dan arweiniad bwrdd iechyd CTM. 

Atal a Lles 

Sut wnaethom ni 

 Cysylltodd Co-op Cymru â 60 o fudiadau, gan gynnwys grwpiau 

cymunedol a chynghorau tref a chymuned, i godi proffil yr angen i 

ddeall a chefnogi lles gofalwyr. 

 
Cryfach gyda’n Gilydd  

PEN-Y-BONT  

AR OGWR 
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Beth wnaethom ni 
 

 Yn 2019/20 cafodd y rhaglen ‘Teimlo’n Dda am Oes’ i bobl sy’n byw 

gyda dementia, nam gwybyddol a gofalwyr ei datblygu a’i ehangu gan 

helpu 100 o fuddiolwyr a chreu gwasanaeth digidol hefyd. 

 

 Fe wnaeth y rhaglen seibiant drwy chwarae, Dyddiau Darganfod, 

gefnogi 45 o gartrefi a datblygu ffyrdd newydd o helpu pobl ifanc ag 

anableddau yn 2020/21, gan gydnabod y pwysau ar deuluoedd. 

 

 Rhoddodd y gwasanaethau Lles Gofalwyr gymorth pwrpasol i ofalwyr 

lleol a pharhau i ddarparu o bell ond gyda chymorth 24 awr a chan roi 

gwybodaeth, cyngor a chymorth i liniaru pryderon neu adnabod 

anghenion cymorth yn ystod y pandemig. 

 

 

Atal a Lles 

Safon Ansawdd 5: Cefnogi pobl i ddatblygu a 

chynnal perthnasoedd teuluol, cartref a phersonol 

iach mewn ffordd ddiogel 
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Atal a Lles 
 

 

Beth wnaethom ni 
 

 Derbyniodd y rhaglen ‘Teimlo’n Dda am Oes’ wobr genedlaethol  

Community Leisure UK yn 2019-20. Ar gyfer y dyfodol mae gwasanaeth 

digidol wedi’i ddatblygu gydag arian loteri ac elusennol, gan helpu 39 o 

bobl a darparu dyfeisiau iPad / data.  

 

 Crëwyd 10 fideo ‘cadw mewn cysylltiad’ gan staff i bobl ifanc ag 

anableddau a chafodd 33 o sesiynau Zoom eu darparu’n ogystal â 

chyfleoedd i deuluoedd dros wyliau’r ysgol. 

 
 Gweithio ag Ymddiriedolaeth Gofalwyr De-ddwyrain Cymru i ddarparu 

cymorth 24 awr gyda 2198 cyswllt wedi’i wneud, yn cynnwys gwaith 

pellach wrth i 632 o ofalwyr anhysbys newydd dderbyn cymorth, gan 

gynnwys grantiau i ofalwyr. 
 
 

 
 

 

Beth wnawn ni nesaf 

 Datblygu cyfleoedd sy’n cwrdd ag anghenion gofalwyr a phobl sy’n 

derbyn gofal ymhellach, drwy eu cynnwys yn y gwaith o ddylunio 

gwasanaethau a chyfleoedd yn y gymuned. 
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 Mae’r gwasanaethau atal a lles wedi bod yn cefnogi tri chartref gofal 

plant i wella ardaloedd yn y cartrefi a chysylltu’r bobl ifanc i gyfleoedd 

yn y gymuned. Mae Rhaglen Ymgysylltu Teuluol, gyda chymorth 

Chwaraeon Cymru a Llywodraeth Cymru, hefyd wedi’i datblygu. 
 

 
 Drwy ein partneriaethau gydag Awen, fe wnaeth y cyfleoedd 

cyflogaeth gyda chefnogaeth yn B-Leaf a Wood B barhau ac 

ailddechrau pan oedd y cyfyngiadau’n caniatáu.  

 
 Mae ein partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Gofalwyr De-Ddwyrain 

Cymru wedi sicrhau bod gofalwyr lleol wedi elwa o gronfa cymorth i 

ofalwyr Llywodraeth Cymru, ac adnoddau eraill. 

 

Atal a Lles 

Safon Ansawdd 6: Gweithio gyda a chefnogi pobl i fwynhau lles 

economaidd gwell, i gael bywyd cymdeithasol a byw mewn llety addas 

sy’n ateb eu hanghenion 



35  

 
 
 

Atal a Lles 

 

Sut wnaethom ni 

 Bu Staff Atal a Lles yn cyd-ddylunio ardaloedd awyr agored ac yn 

datblygu gweithgareddau gyda phobl ifanc yn Sunnybank, Harwood 

House a Maple Tree ynghyd ag integreiddio cyfleoedd lles gyda 

gweithwyr gofal cymdeithasol proffesiynol. 

 
 Cefnogwyd 54 o hyfforddeion yn y rhaglenni gan B-Leaf a Wood-B yn 

2019/20, gyda 53 wedi eu cadw yn ystod 2020/21. Sicrhaodd Awen fod 

31 o’r hyfforddeion wedi parhau i fynychu yn ystod y pandemig gan 

ysgafnu’r pwysau ar gartrefi a lleihau’r angen am gymorth arall. 

 
 Cynhaliwyd dros 5 rownd o fuddsoddiadau i ofalwyr a 290 dyfarniad i 

ofalwyr ar draws Pen-y-bont, gwerth 29k i gyd. Ar draws 10 ardal 

awdurdod lleol, llwyddodd Pen-y-bont i sicrhau 22% o’r dyfarniadau i 

gefnogi gofalwyr yn lleol. 

 
 

 
Beth wnawn ni nesaf 

 Gweithio gyda phartneriaid a thargedu buddsoddiad i ehangu’r ystod o 

gyfleoedd sydd ar gael, a’r cymorth sydd ei angen ar y bobl fwyaf 

bregus. 
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Gofal Cymdeithasol Plant 

Hybu a gwella lles y bobl yr 
ydym yn eu helpu 
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 Lansio’r fframwaith canlyniadau ar gyfer Gofal Cymdeithasol Plant, gyda 

ffocws ar ymarfer sy’n seiliedig ar gryfderau. 

 
 Mae’r timau gwaith cymdeithasol bellach yn gweithio mewn ffyrdd sy’n rhoi 

ffocws ar ddymuniadau a theimladau’r plentyn gan weithio ar-y-cyd â’r teulu i 

ddatblygu cynlluniau hirdymor ar gyfer dyfodol hirdymor y teulu cyn belled ag 

y bo hyn er lles gorau’r plentyn. 

 
 Creu a chyflogi swyddog rhianta corfforaethol a chyfranogi i hyrwyddo 

sicrhau’r un canlyniadau da i blant gyda threfniant gofal ag y byddai pob rhiant 

da eisiau eu sicrhau i’w plant eu hunain, gan roi sylw i unrhyw ganlyniadau a 

allai fod yn well; addysg a llety er enghraifft. 

Gofal Cymdeithasol Plant 

Beth wnaethom ni 

Safon Ansawdd 1: Gweithio gyda phobl i ddiffinio 

a chyd-gynhyrchu’r canlyniadau lles y mae pobl 

eisiau eu derbyn 



38  

 
 

 

 
 

 

 

 

Gofal Cymdeithasol Plant 
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“Roeddwn eisiau i chi wybod bod y GAL yn canu clodydd y 

Gweithiwr Cymdeithasol yn ei dystiolaeth gan wneud y 

sylwadau canlynol: “Gweithiwr cymdeithasol wirioneddol 

dda, nid yw person abl yn hanner egluro ei gallu. Mae wedi 

gwneud asesiadau hynod drylwyr ynghyd â gwaith 

uniongyrchol gwych gyda’r plant. Mae wedi gweithio’n galed 

i sefydlu perthynas gyda’r plant a’u rhieni a bu’r teulu hwn yn 

hynod ffodus ei bod wedi cael ei dyrannu i’w hachos”. Jest 

meddwl y dylwn basio’r sylwadau ymlaen oherwydd nid yw 

hyn yn cael ei ddweud ddigon.

 

Gofal Cymdeithasol Plant 
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Safon Ansawdd 2: Gweithio gyda phobl a phartneriaid i ddiogelu a hybu 

iechyd meddwl a chorfforol a lles emosiynol pobl 

 

Beth wnawn ni nesaf 

 Wedi sefydlu ffrwd waith i’n rhaglen strategol newydd gan roi ffocws ar 

wreiddio arferion ar sail cryfderau / canlyniadau, gyda rheolwyr gweithredol 

yn arwain y newid diwylliant / ffyrdd newydd o weithio, a sicrhau ein bod yn 

parhau i gefnogi ac arfogi ein staff presennol a newydd i weithio felly. 

 Penodi ein swyddog rhianta corfforaethol a chyfranogi. 
 
 

 

Beth wnaethom ni 

 Cydnabod bod angen i ni weithio’n fwy integredig yn achos plant gydag 

anghenion gofal parhaus ac, fel rhanbarth, comisiynu IPC Prifysgol Oxford 

Brookes i adolygu’r trefniadau cydweithredol presennol rhwng iechyd a 

gofal cymdeithasol wrth gynllunio pecynnau gofal a chymorth i blant a 

phobl ifanc ag anghenion cymhleth. 

 Adolygu ein strategaeth cymorth cynnar a sefydlogrwydd gyda’r 

Gyfarwyddiaeth Addysg a Chymorth i Deuluoedd, i sicrhau bod plant, pobl 

ifanc a’u teuluoedd yn cael cynnig y cymorth iawn ar yr amser iawn i hybu 

eu lles ar y cyfle cyntaf posib. 

 
 Dyma rai o’r prif bethau a gyflawnodd y gwasanaethau Cymorth Cynnar:- 

 
 Yn 2019/20, bu’r gwasanaeth Meddwl am y Baban yn gweithio ochr yn 

ochr â 18 o deuluoedd gyda 83% o’r babanod a gefnogwyd gan y tîm 

wedi gallu aros yn y cartref teuluol yn ddiogel. Yn Nhachwedd 2020, 

enillodd y gwasanaeth wobr Gofal Cymdeithasol i gydnabod y gwaith 

arloesol hwn. 

Gofal Cymdeithasol Plant 

Roedd ei gwaith yn esiampl wych o 

sut ddylai gwaith cymdeithasol fod, 

dod at achos gyda meddwl agored. 
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Gofal Cymdeithasol Plant 

 
 
 

 Yn 2020/21, bu’r gwasanaeth Meddwl am y Baban yn gweithio gyda 29 

o deuluoedd gyda 86% o’r babanod wedi eu cefnogi i aros yn y cartref 

teuluol a 4 baban wedi eu rhoi yng ngofal yr awdurdod lleol. Ers hynny 

mae tri wedi dychwelyd at ofal eu rhieni. 

 

 Yn 2019/20, cynigiodd Cysylltu Teuluoedd gymorth ‘ar ffiniau gofal’ i 59 

o deuluoedd gyda 115 o blant. O’r plant hyn, cefnogwyd 93% i aros yn y 

cartref gyda’u teuluoedd. Atgyfeiriwyd 8 o blant eraill at y gwasanaeth i 

dderbyn cymorth lleoliad, gyda 100% yn aros gyda’u gofalwyr. 

 
 Yn 2020/2, fe wnaeth Cysylltu Teuluoedd ddarparu cymorth i 178 o 

blant. Atgyfeiriwyd 153 o blant at gymorth ‘ar ffiniau gofal’, gyda 92.7% 

yn aros allan o ofal. Atgyfeiriwyd 25 o blant at gymorth lleoliad gyda 

100% yn aros yn eu lleoliadau presennol. 

 

 Yn 2019/20, fe wnaeth Ymateb Cyflym gefnogi 159 o blant. O’r plant a 

atgyfeiriwyd, derbyniodd 157 gymorth ‘ar ffiniau gofal’ gyda 96% o’r 

plant wedi eu cefnogi i aros yn ddiogel yn eu cartrefi. Derbyniodd ddau o 

blant gymorth lleoliad ac arhosodd 50% o’r plant yn eu lleoliadau. 

 
 Yn 2020/21, fe wnaeth Ymateb Cyflym ddarparu cymorth ‘ar ffiniau 

gofal’ i 166 o blant gyda 96% yn aros gartref gyda’u teuluoedd. Roedd 

pob un o’r tri phlentyn a atgyfeiriwyd i dderbyn cymorth lleoliad wedi 

gallu aros yn eu lleoliadau presennol. 

 
 Yn 2019/20, atgyfeiriwyd 11 o blant at y Gwasanaeth Cymorth 

Integredig i Deuluoedd (IFSS) i dderbyn cymorth ‘ar ffiniau gofal’ gyda 

64% wedi eu cefnogi i aros yn ddiogel gyda’u teuluoedd. Atgyfeiriwyd un 

plentyn i dderbyn cymorth lleoliad ac mae wedi aros yn ei gartref.  

 
 Yn 2020/21 atgyfeiriwyd 22 o blant at y gwasanaeth i dderbyn cymorth 

‘ar ffiniau gofal’ gyda 96% yn aros yn eu cartrefi. Atgyfeiriwyd 6 o blant i 

dderbyn cymorth lleoliad gyda phob un o’r chwech yn aros yn eu 

lleoliad. 
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Gofal Cymdeithasol Plant 
 

 

 Roeddem yn cydnabod bod angen gwella iechyd meddwl a lles emosiynol 

pobl ifanc drwy weithio mewn partneriaeth i ddarparu dull integredig o 

ddarparu Cymorth Iechyd Meddwl ac Emosiynol i Blant a Phobl Ifanc. Rydym 

yn datblygu strategaeth ranbarthol fydd yn disgrifio ein hymrwymiad i 

weithredu’r fframwaith NYTH ynghyd â dull ysgol gyfan. 

 Mae eiriolaeth i blant a phobl ifanc ym Mhen-y-bont ar Ogwr wedi’i drefnu 

drwy gontract rhanbarthol i ddarparu’r Dull Cenedlaethol o Eiriolaeth 

Statudol, sydd wedi’i ragnodi gan Lywodraeth Cymru. Trosglwyddodd y 

contract ar gyfer Pen-y-bont o ardal Bae’r Gorllewin i ardal Cwm Taf 

Morgannwg ar 1 Mai 2019. Arhosodd y darparwr gwasanaeth ym Mhen-y-

bont, sef Tros Gynnal Plant, yn ei le. Mae parhad y darparwr wedi sicrhau 

bod yr holl achosion eiriolaeth oedd ar fynd pan drosglwyddwyd y contract 

wedi aros gyda’r eiriolwyr presennol. 

 Rydym wedi parhau i weithio i gynyddu nifer y plant a’r bobl ifanc sy’n cael 

cynnig eiriolaeth i sicrhau bod eu lleisiau’n cael eu clywed a’u lles yn cael ei 

hybu. 

Sut wnaethom ni 
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Gofal Cymdeithasol Plant 
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Mae lefel dda o hyd o ddarparu achosion Eiriolaeth Cais Penodol, gyda 192 achos 

wedi eu hagor yn ystod y flwyddyn i helpu plant a phobl ifanc drwy Eiriolwr 

Proffesiynol Annibynnol. Newidiwyd y dulliau cyswllt dros y cyfnodau clo gyda’r 

darparwr wedi addasu’n dda i gefnogi plant a phobl ifanc drwy gyfathrebu ar-lein a 

digidol. 
 

 

 

 

Gofal Cymdeithasol Plant 
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Beth wnawn ni nesaf 

 Cwblhau’r gwaith terfynol ar fodel llwybr / gweithredu ar-y-cyd ar gyfer 
trefniadau gofal parhaus, a’i weithredu 

 Cwblhau’r gwaith terfynol ar y strategaeth iechyd meddwl ranbarthol a 

gweithredu cynllun darparu lleol gyda chydweithwyr Iechyd ac Addysg / 

Cymorth i Deuluoedd. 

 Comisiynu gwasanaeth MAPSS (Gwasanaeth Cymorth Lleoliad Aml-

Asiantaeth) rhanbarthol i ddarparu ymyriadau therapiwtig i blant gyda 
threfniant gofal ac a roddir i’w mabwysiadu. 

 

Gofal Cymdeithasol Plant 
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Beth wnaethom ni 

 Gydag asiantaethau partner, cwblhau’r gwaith terfynol ar ein fframwaith 

perfformiad MASH a’i weithredu. 

 
 Mae adroddiadau chwarterol a blynyddol Perfformiad a Sicrhau Ansawdd 

MASH Pen-y-bont bellach yn weithredol gan adrodd ar ddangosyddion 

perfformiad gan bartneriaid aml-asiantaethol i Fwrdd Gweithredol a Bwrdd 

Gweithrediadau MASH, sy’n craffu’r data. Mae partneriaid hefyd yn cael 

cyfle i adolygu’r data ar eu partneriaid yn MASH, ac ystyried themâu a 

thueddiadau newydd. Mae’r wybodaeth Sicrhau Ansawdd hefyd yn cael ei 

chyflwyno i’r Bwrdd Diogelu Rhanbarthol. 

 Creu swydd Swyddog Sicrhau Ansawdd ar draws y Gyfarwyddiaeth.

 
 Lansio’r ‘Gweithdrefnau Diogelu’ newydd ar gyfer Cymru mewn 

partneriaeth â Llywodraeth Cymru a Bwrdd Diogelu Rhanbarthol Cwm 

Taf Morgannwg, gyda’r modiwl hyfforddiant diogelu’n orfodol i’r holl staff.

 
 Adolygu’r polisi Diogelu Corfforaethol a chreu swydd Swyddog 

Diogelu Corfforaethol i oruchwylio a chefnogi’r Cyfarwyddiaethau i 

weithredu’r polisi.
 
 
 
 
 

 

 

Gofal Cymdeithasol Plant 

Safon Ansawdd 3: Gweithio i amddiffyn a diogelu 

pobl rhag camdriniaeth, esgeulustod neu niwed 
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Gofal Cymdeithasol Plant 

Sut wnaethom ni 
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Gofal Cymdeithasol Plant 
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Safon Ansawdd 4: Annog a chefnogi pobl i ddysgu, datblygu a chymryd rhan 

mewn cymdeithas 

 
 

Beth wnawn ni nesaf 

 
 Penodi Swyddog Diogelu Corfforaethol a gwreiddio Polisi Diogelu 

Corfforaethol y Cyngor yn llawn erbyn Mawrth 2022 i sicrhau dull effeithiol 

o weithredu ar draws y Cyngor.

 
 Penodi’r Swyddog Sicrhau Ansawdd fydd yn greiddiol i sicrhau ein bod yn 

gwreiddio ein Fframwaith Sicrhau Ansawdd fel bod plant, teuluoedd ac 

oedolion yn elwa o’r safon gwasanaeth orau bosib gyda’r adnoddau sydd 

gennym.

 
 Gweithredu argymhellion y gweithgor Cyfraith Gyhoeddus i sicrhau ymarfer gorau 

yn y systemau amddiffyn plant a chyfiawnder teuluol.
 
 
 

 

Beth wnaethom ni 

 
 Cwblhau ein model gwasanaeth pontio’n derfynol, a sefydlu ein tîm 

anableddau plant a phontio.

 
 Ymateb i’r angen i ddarparu cymorth a bywyd cymdeithasol i’n plant a’n 

pobl ifanc mwyaf bregus yn ystod gwyliau’r ysgol yn 2020, gan sefydlu 

gwasanaeth pwrpasol i wneud hyn. Darparu 20 diwrnod i weithgareddau; 

cefnogi 39 o bobl ifanc oedd wedi eu cofrestru neu ddosbarthu fel 

bregus, a chynnal 259 ymweliad dros y pedair wythnos.

 

Gofal Cymdeithasol Plant 
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Sut wnaethom ni 
 

 

 

Gofal Cymdeithasol Plant 
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Safon Ansawdd 5:  Cefnogi pobl i ddatblygu a chynnal perthnasoedd teuluol, 

cartref a phersonol iach mewn ffordd ddiogel 

 
 
 

 

Beth wnaethom ni 

 
Parhau i geisio lleihau nifer y plant gyda threfniant gofal a’u cefnogi, lle bo’n bosib, i 

fyw gyda’u teuluoedd, a lle nad yw hyn yn bosib sicrhau sefydlogrwydd ar eu cyfer 

cyn gynted ag y bo modd. 

 
 Ailstrwythuro a chytuno i sefydlu tîm gofal profiadol fel bod ffocws digonol yn 

cael ei roi ar sicrhau bod plant gyda threfniant gofal yn cael eu cefnogi i 

gynnal perthnasoedd personol iach mewn trefniadau parhaol. Rydym wedi 

creu swydd Rheolwr Tîm ac Uwch-Weithiwr Cymdeithasol i gefnogi’r newid 

hwn yn y strwythur. 

 
 Adolygu ac ail-lansio ein polisi gwarcheidiaeth arbennig ym mis Tachwedd 

2020. 
 
 

Sut wnaethom ni 
 

Nifer y Plant gyda Threfniant Gofal 
 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 

Cyfanswm y Plant gyda Threfniant Gofal 390 384 381 394 390 

Nifer y Lleoliadau gyda Pherthynas / Ffrindiau 59 59 63 87 89 

Nifer y Lleoliadau PWP 47 48 57 67 80 

Nifer y Plant UASC 0 0 0 2 0 

Cyfanswm y Plant gyda Threfniant Gofal - llai  PWP, 
Perthynas / Ffrind, UASC 

284 277 261 238 221 

Gofal Cymdeithasol Plant 

Beth wnawn ni nesaf 

 Cyd-

ddylunio 

strategaeth i 

blant anabl 

a’u rhieni / 

gofalwyr 
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Gofal Cymdeithasol Plant 

Nifer y Plant gyda Threfniant Gofal a leolir y tu allan i’r Awdurdod 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nifer y Lleoliadau y tu allan i’r Awdurdod ond yng 
Nghymru 

31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 

Cyfanswm y Plant gyda Threfniant Gofal 99 94 88 101 90 

Cyfanswm y Plant gyda Threfniant Gofal - llai PWP, 
Perthynas/Ffrind, UASC 

77 72 63 67 60 

 
 

Nifer y Lleoliadau y tu allan i Gymru 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 

Cyfanswm y Plant gyda Threfniant Gofal 4 4 7 10 14 

Cyfanswm y Plant gyda Threfniant Gofal llai PWP, 
Perthynas/Ffrind, UASC 

1 1 2 3 0 

 
 
 

Roedd y cynnydd yn bennaf oherwydd y ‘lefel ragorol o gymorth 

gan y gweithiwr cymdeithasol’ a roddwyd i’r rhieni ac aeth ymlaen i 

ddweud bod y ffordd y deliodd X â’r achos hwn yn ‘fodel o waith 

cymdeithasol wrth geisio sicrhau’r nod hirdymor o gadw plentyn 

gyda’i rieni, lle’r oedd yn bosib a diogel gwneud hynny. 
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Safon Ansawdd 6: Gweithio gyda a chefnogi pobl i fwynhau lles 

economaidd gwell, i gael bywyd cymdeithasol a byw mewn llety addas 

sy’n ateb eu hanghenion 

 
 

Gofal Cymdeithasol Plant 

 
Beth wnawn ni nesaf 

 
 Bydd ein ffocws yn  2021/22 ar blant a phobl ifanc yn peidio â bod mewn 

gofal mwyach, ac un o’r mesurau pwysicaf yng nghynllun gweithredu 

strategaeth leihau Pen-y-bont ar Ogwr yw diddymu mwy o leoliadau a lleoli’r 

plant gyda’u rhieni, nifer yr achosion o ildio Gorchymyn Gofal, a defnyddio 

gorchmynion eraill fel Gwarcheidiaeth Arbennig (SGO). 

 
 Parhau i hyrwyddo cynadleddau grŵp teulu a chreu diwylliant lle mae’r dull 

hwn yn greiddiol i’n diwylliant ymarfer ar sail cryfderau. 

 
 Gweithredu ein tîm plant gyda threfniadau gofal ym mis Medi 2021

 

 

Beth wnaethom ni 

 Parhau i wreiddio’r model brys ac asesu o wasanaethau preswyl yn  

Maple Tree House (MTH). 

 
 Yn Ebrill 2020, daeth y model yn MTH yn llawn weithredol gyda’r Clinig 

Ymddygiad ar y safle i gefnogi’r staff preswyl i greu amgylchedd sy’n 

ystyriol o seicoleg ac yn canolbwyntio ar ddarparu rhaglen gyfoethog o 

weithgareddau a strategaethau ymddygiad positif fel bod modd cyflawni 

asesiadau cymhleth ac adnabod ymyriadau therapiwtig. 

 
 Yn Chwefror 2021 fe wnaethom benodi dadansoddwr ymddygiad parhaol 

sy’n aelod llawn amser o’r tîm staff.

 
 Cyflawni ymarfer cyd-gomisiynu gyda’r adran Dai ar gyfer gwasanaeth byw 

gyda chymorth estynedig i bobl ifanc gyda threfniant gofal oedd angen help 

arnynt wrth bontio, ac i bobl ifanc ddigartref. Roedd yr ymarfer comisiynu 

hwn hefyd yn cynnwys Pobl Ifanc, oedd ar y panel gwerthuso. 
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Gofal Cymdeithasol Plant 

 
 

 Cynnal adolygiad o’n cynllun gofalwyr maeth trosiannol a datblygu 

Polisi Gofal Maeth Trosiannol (drafft) newydd yn disgrifio 

disgwyliadau’r rôl a’r cymorth sydd ar gael. Ailddechreuodd y gwaith 

targed a phenodol o recriwtio ym mis Mawrth 2021. 

 

 Ehangu’r cynllun darparu hyfforddiant i uwchsgilio gofalwyr maeth 

cyffredinol.

 
 Cynnal ymgyrchoedd marchnata a hysbysebu cyson mewn ardaloedd 

targed lle gallai fod bylchau yn y ddarpariaeth – gan gynnwys wyneb 
yn wyneb ac ar-lein – i ddenu darpar ofalwyr.

 
 Gweithio’n gydweithredol â’n cydweithwyr rhanbarthol yn RhCT a 

Chyngor BS Merthyr Tudful i ddatblygu “Drws Ffrynt Rhanbarthol”.
 
 
 
 

 

Sut wnaethom ni 
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Gofal Cymdeithasol Plant 
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 Symud ein gwasanaeth presennol ym Maple Tree House i adeilad 

wedi’i godi’n bwrpasol.

 
 Recriwtio mwy o ofalwyr trosiannol

 
 Adleoli ein tîm lleoliadau a maeth fel eu bod wedi eu cydleoli yn yr 

adeilad pwrpasol newydd.

 
 Lansio ein “Drws Ffrynt Rhanbarthol” ar gyfer darpar ofalwyr maeth 

yn Ebrill 2021. 
 
 
 
 

 

Gofal Cymdeithasol Plant 

Beth wnawn ni nesaf 
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Gofal Cymdeithasol Oedolion 

Hybu a gwella lles y bobl yr 
ydym yn eu helpu 
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Beth wnaethom ni 

 
 Gweithio gyda phobl ag anableddau dysgu i’w helpu i fyw eu bywydau yn  

ôl eu dymuniad – mae’r lluniau isod yn dangos sut y gwnawn hyn! Maen 

nhw hefyd yn gyrru pa wasanaethau byw gyda chymorth, a chyfleoedd 

dydd a chyflogaeth, fydd ar gael yn y dyfodol.
 

 Mae gwasanaeth eiriolaeth Llais a 

Dewis Pen-y-bont ar Ogwr (BVC) yn 

wasanaeth eiriolaeth llwyddiannus sy’n 

sicrhau y gwrandewir ar leisiau pobl ym 

mhob rhan o’u bywydau. 

 

 Cwblhau ad-drefnu’r gwasanaethau 

iechyd meddwl yn Rhagfyr 2019 ar ôl 

trafodaethau’r Tîm Gofal Cymdeithasol 

ac Adferiad (SCART)

 
 Rhoi ffocws ar gynnal ein model ‘beth 

sy’n bwysig’ o ddarparu gwaith 

cymdeithasol dros y pandemig. Mae’r 

gwaith wedi’i arwain gan ymarferwyr a’i 

gydgrynhoi drwy ddysgu gweithredol ar 

draws y timau yn 2020/21. Rydym yn 

gwella sut y cofnodwn ac y dangoswn 

dystiolaeth o ganlyniadau pobl yn ein 

hasesiadau a’n cynlluniau gofal.

 

 Mae’r Tîm Anableddau Dysgu Cymunedol a’r Tîm Iechyd Meddwl wedi 

datblygu mwy ar eu hymarfer gwaith cymdeithasol fel rhan o’r fenter 

‘cynnal gwaith cymdeithasol’. Mae’r ffocws cryf ar gynllunio person-

ganolog a chanlyniadau’n parhau i ddatblygu a chael ei wreiddio mewn 

ymarfer dydd i ddydd.

 

Gofal Cymdeithasol Oedolion 

Safon Ansawdd 1: Gweithio gyda phobl i 

ddiffinio a chyd-gynhyrchu’r canlyniadau lles y 

mae pobl eisiau eu derbyn 
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Gofal Cymdeithasol Oedolion 

 

 Mae’r gwasanaeth Therapi Galwedigaethol Cymunedol wedi bod yn 

gweithio â’r adran Dai i adolygu a symleiddio prosesau’r Grant 

Cyfleusterau i’r Anabl (DFG). Mae Therapydd Galwedigaethol 

Cymunedol yn yr adran Dai bellach sy’n gallu gweithio’n agos â 

phenseiri a chwmnïau adeiladu fel bod prosiectau DFG yn mynd yn fyw 

tan iddynt gael eu cwblhau. 

 Ym Mehefin 2019 cafodd Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Cwm Taf 

Morgannwg wybod gan Lywodraeth Cymru fod eu dau gais i’r rhaglen 

drawsnewid wedi bod yn llwyddiannus gan sicrhau £22.7m ar gyfer y 

ddwy raglen waith uchelgeisiol hyn. Roedd rhaglen Pen-y-bont ‘Cyflymu 

Newid i’n Gwasanaethau Integredig’ (APCIS) yn cynnwys tri uchelgais.

 
 Prif nod y Rhaglen Drawsnewid yw darparu gwasanaethau iechyd a 

gofal cymdeithasol cydgysylltiedig, di-dor a chwbl hygyrch o amgylch 

anghenion a dewisiadau unigolion. 
 

Sut wnaethom ni 
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 2020/21 

Cyfanswm yr oedolion yn ystod y flwyddyn lle’r oedd yr angen am 

eiriolwr proffesiynol annibynnol wedi cael ei adnabod 

 

52 

Cyfanswm yr oedolion yn ystod y flwyddyn lle’r oedd yr angen am 

eiriolwr proffesiynol annibynnol wedi cael ei adnabod, ac o’r rheini, 

lle’r oedd Eiriolwr Annibynnol wedi cael ei ddarparu  

 
 
 

52 
 
 

 

Gofal Cymdeithasol Oedolion 
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Gofal Cymdeithasol Oedolion 
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Beth wnawn ni nesaf 
 

 Yn dilyn canlyniadau’r ymgynghori â phobl sy’n byw mewn llety ‘byw 

gyda chymorth’,  byddwn yn ysgrifennu’r fanyleb wasanaeth ac yn 

ailgomisiynu’r gwasanaethau;

 
 Cryfhau ein prosesau sicrhau ansawdd er mwyn adolygu a gwella’n 

barhaus sut yr ydym wedi gweithredu ein model ‘seiliedig ar ymarfer’;

 

Gofal Cymdeithasol Oedolion 
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Safon Ansawdd 2:  Gweithio gyda phobl a phartneriaid i ddiogelu a hybu 

iechyd meddwl a chorfforol a lles emosiynol pobl 

 

 Gweithio gyda phartneriaid yn rhanbarth Cwm Taf Morgannwg i gytuno 

a gweithredu model optimaidd o ddarparu iechyd, gofal cymdeithasol a 

lles yn y gymuned ar sail yr ymarfer gorau oll ar draws y rhanbarth. 

 
 Parhau i ddatblygu’r model gweithredu ar gyfer darparu Gwybodaeth, 

Cyngor a Chymorth ym Mhen-y-bont fel bod pobl yn derbyn beth sydd 

ei angen arnynt yn brydlon a hygyrch. 

 
 Datblygu gwaith cymdeithasol ar sail perthynas ar draws y 

gwasanaethau oedolion i osgoi trosglwyddo’n ddiangen rhwng timau. 

 
 Parhau i hyfforddi a datblygu ein gweithlu drwy ymarfer ‘ar sail 

cryfderau’. 
 
 
 
 
 
 

Beth wnaethom ni 

 Ailfodelu gwasanaethau gofal a chymorth yn y cartref. Y blaenoriaethau 

oedd:

 Ymgynghori â’n gweithlu ar fodel staffio newydd. 

 Darparu lle swyddfa i’n timau gan gynnwys buddsoddi yn ein canolfan 
adnoddau integredig, Trem y Môr 

 Ym Mehefin 2020, gweithredu’r System Amserlen Electronig i sicrhau 
gwasanaeth mwy effeithlon.

Gofal Cymdeithasol Oedolion 

 Parhau i gryfhau’r berthynas â 
chlystyrau cymunedol i ddarparu 
gwasanaethau di-dor a chymorth a 
gwasanaethau yn y gymuned 
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 Mae ein Tîm Clinigol Aciwt yn cyflwyno profion gwaed ‘lle darperir gofal’ 

(PoC) fel bo’r tîm yn gallu gwneud asesiadau clinigol yng nghartref y 

person yn gynt a heb oedi er mwyn deall pa driniaethau sydd eu 

hangen. 

 Yn ystod y pandemig, mae gwasanaethau gofal a chymorth 

uniongyrchol y Cyngor wedi parhau i weithredu ar sail ‘busnes fel arfer’ 

gan hefyd reoli’r pwysau sylweddol arnynt ar lefel broffesiynol a 

phersonol.

 
 Ein blaenoriaeth oedd cynnal a chefnogi lles a diogelwch pawb sy’n 

defnyddio ein gwasanaethau, a’n staff, wrth ddarparu gofal a chymorth 

rheng flaen i bobl yn byw mewn cartrefi preswyl, lleoliadau yn y 

gymuned, ac yng nghartrefi pobl. Rydym wedi parhau i ddarparu gofal a 

chymorth i bawb, yn ôl yr anghenion a aseswyd i fod ganddynt.

 
 Mae unigolion a theuluoedd, staff a gweithwyr proffesiynol wedi 

gweithio’n agos dros y pandemig ac wedi cefnogi ei gilydd drwy gydol y 

cyfnod anodd hwn. Drwy wydnwch a chryfder pobl, mae ein 

gwasanaethau wedi gallu parhau i ddarparu gofal person-ganolog ar 

sail canlyniadau i’r bobl fwyaf bregus sy’n derbyn ein gwasanaethau.

Gofal Cymdeithasol Oedolion 

 Mae’r gwasanaeth Tele-ofal wedi parhau i ddatblygu’n defnyddio 

technolegau newydd i helpu pobl i aros mor annibynnol â phosib. 
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 Galwadau ffôn lles gan reolwyr a staff i deuluoedd a phobl sy’n derbyn 
cymorth yn y gymuned. 

 
 Trefnu digwyddiadau ‘cadw mewn cysylltiad’ rhwng tai ‘byw gyda 

chymorth’. 

 
 Parti Nadolig dros Zoom gydag adloniant. 

 
 Helpu pobl i gadw mewn cysylltiad ag anwyliaid drwy ‘What’s App’, 

galwadau ffôn, FaceTime, ysgrifennu llythyrau ac atodi lluniau. 

 
 Anfon cardiau a rhoddion personol / lluniau ar achlysuron arbennig fel 

Diwrnod VE, Pasg, Nadolig a phen-blwyddi teuluol.  

 

 Yn ystod y pandemig roedd y gwasanaethau brys yn ymweld â’n 

cynlluniau Gofal Ychwanegol i glapio dros ofalwyr bob wythnos, gan 

ganu corn a dathlu eu gwerthfawrogiad a’u cefnogaeth.  

 

 Helpu teuluoedd i sicrhau bod ymweliadau hanfodol yn gallu digwydd yn 

ddiogel i weld eu hanwyliaid ar ddiwedd bywyd.  
 
 

Gofal Cymdeithasol Oedolion 

Dyma rai enghreifftiau o beth a wnaethom:- 

 Anfon llythyrau neu ebyst at deuluoedd am ein cynlluniau i ail-gysylltu 

Teuluoedd/Ffrindiau, gan gynnwys ymweliadau drwy’r ffenestr a dan do. 
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 Yn ystod y pandemig mae timau gwaith cymdeithasol wedi parhau i 

wneud rhai ymweliadau cartref ac asesiadau ynghyd â gwaith diogelu. 

Lle nad oedd ymweliadau’n bosib, mae cyswllt rheolaidd dros y ffôn ag 

unigolion a theuluoedd i gadarnhau lles wedi parhau drwy gydol y 

pandemig.  Gwelodd y gwasanaeth hwn gynnydd yn lefel yr angen gan 

bobl ag anghenion gofal a chymorth a mwy o bwysau ar ofalwyr sy’n 

gofalu dan yr unto, a allai arwain at fod angen gwasanaethau i unigolion 

mewn angen yn gynt ar eu siwrne. 

. 
 
 

 

Sut wnaethom ni 
 

 

Gofal Cymdeithasol Oedolion 

 Mae Timau Aml-ddisgyblaeth (MDT) yn eu lle ym mhob rhwydwaith 

clwstwr Meddygon Teulu gan weithio ar sail pwy yw’r person gyda’r 

sgiliau a’r arbenigedd iawn i ymateb i anghenion pobl yn y gymuned. 

Mae cynllun wedi’i gydgysylltu yn ei le, i symud y gwaith ymlaen i’r cam 

cydgrynhoi. 

to the consolidation phase. 
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Gofal Cymdeithasol Oedolion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 31/03/2021  

Nifer y Rhag-gynlluniau Gofal yn 

eu lle ar y dyddiad (ciplun)  
 

112 

 2020/21 

Nifer y bobl 

newydd yn ymuno 

â’r gwasanaeth 

Faint o ddiwrnodau ar 

gyfartaledd yn aros i’r 

gwasanaeth ddechrau 

Gofal Preswyl 232 4 

Gofal yn y Cartref 409 4 

Gofal Dydd 44 5 
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 Gweithredu’r model gweithredol gofal a chymorth yn y cartref yn llawn. 

 
 

Beth wnawn ni nesaf 

 
 Datblygu ein gwasanaethau atal codwm gan gynnwys datblygu llwybr 

codwm yn y gymuned;  

 

 Parhau i ddatblygu defnyddio mwy ar dechnoleg cynorthwyol drwy reoli’r 

broses o drosglwyddo o analog i lwyfan digidol, ar gyfer Tele-ofal; 

 

 Parhau i ddatblygu gwaith aml-asiantaethol y timau yn y rhwydwaith 

clystyrau integredig ar draws y gwasanaethau sylfaenol a chymunedol; 
 

 Sicrhau bod gan bawb gynllun rhagofal / gofal wrth gefn wrth reoli 

gwasanaethau gofal a chymorth; 

 
 Datblygu’r gwasanaethau gwybodaeth, cyngor a chymorth i sicrhau 

cysondeb rhwng rolau’r hybiau cymunedol, ein Pwynt Mynediad cyffredin, 

a’r Ganolfan Gyswllt Gorfforaethol 

 

 Cwblhau polisi meddyginiaeth i’r gwasanaethau gofal a chymorth yn y cartref. 
 

 

Gofal Cymdeithasol Oedolion 
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               Beth wnaethom ni 
 

 Gweithio drwy’r protocol statudol i gau cartref gofal cofrestredig ar ôl i’r 

darparwr benderfynu ymddeol. Roedd y broses yn ddeinamig oherwydd 

bod cyfyngiadau Covid yn eu lle ar y pryd. Fodd bynnag, cwblhawyd y 

broses gyda’r holl breswylwyr yn symud yn ddiogel i leoliadau newydd yn 

Hydref 2020. 

 Ar ddechrau’r ymateb i’r pandemig, crëwyd porth rhannu gwybodaeth i 

ddarparwyr gofal cymdeithasol ac ar gyfer cyfrannu ato. Mae’r porth yn 

rhoi gwybodaeth, bwletinau rheolaidd, cymorth gan gyd-ddarparwyr, 

cyfnewid arferion da ac yn gyfrwng cyfathrebu effeithiol rhwng pawb. 

 Yn ystod 2020, roedd swyddogion Monitro Contractau’n ffonio darparwyr 

yn wythnosol i wirio eu sefyllfa, a hefyd yn derbyn bwletinau ysgrifenedig 

wythnosol gan y cartrefi gofal yn nodi eu statws risg, ar sail gwybodaeth 

allweddol yn ymwneud â Covid-19, fel absenoldebau staff oherwydd 

Covid-19. 

 Datblygu proses i helpu i oleuo trefniadau cynllunio wrth gefn a mesurau 

diogelu aml-asiantaethol ar draws y sector cartrefi gofal. Roedd hyn yn 

cynnwys dod â’r prosesau ‘Uwchgyfeirio Pryderon’ diogelu statudol, a 

chyfarfodydd y Tîm Rheoli Digwyddiadau Covid (IMT) i weithwyr iechyd 

cyhoeddus, at ei gilydd gan sicrhau bod popeth posib yn cael ei wneud i 

ddiogelu a gwarchod preswylwyr.  

 Roedd Rhagfyr 2020 ac Ionawr 2021 yn amser anodd i ardal y Cyngor o 

ystyried effaith Covid-19 a nifer yr achosion mewn cartrefi gofal. Ar un 

adeg roedd gan 14 o’r 19 o gartrefi gofal annibynnol / a gomisiynir, a 

phedwar o gartrefi gofal y Cyngor, achosion Covid a chyfyngiadau 

cysylltiedig. Roedd hyn yn cynnwys holl gartrefi nyrsio’r Fwrdeistref Sirol. 

 Mae Tîm Gofal Cymdeithasol yr Ystâd Ddiogel wedi hen sefydlu yng 

Ngharchar y Parc.  Yn dilyn gweithredu Deddf Rheoleiddio ac Arolygu 

Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016, roedd yn dipyn o her darparu gofal 

cymdeithasol i garcharorion unigol yn 2019/20 ond drwy weithio’n agos ag 

AGC, bu’n bosib parhau i ddarparu gofal gyda’r Cabinet yn cymeradwyo’r 

trefniadau contract yn 2020. 

Gofal Cymdeithasol Oedolion 

 

Safon Ansawdd 3:  Gweithio i amddiffyn a diogelu 

pobl rhag camdriniaeth, esgeulustod neu niwed 
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 Cysylltwyd â theuluoedd ac unigolion sy’n hysbys i’r gwasanaeth yn 

rheolaidd dros y ffôn neu ddulliau eraill drwy gydol y cyfnod clo, gyda staff 

yn rheoli gwiriadau lles yn rhagweithiol a chynnal ymweliadau hanfodol 

drwy’r cyfnod. Roedd cyswllt â gofalwyr yn rhan hanfodol o’r broses hon. 

 Derbyniwyd atgyfeiriadau a flaenoriaethwyd ar sail angen a risg gan 

ymweld â chartrefi pobl lle’r oedd angen, yn dilyn asesu risg.

 Roedd staffio’r gwasanaethau uniongyrchol yn cael ei reoli’n ddeinamig 

oherwydd weithiau roedd nifer fawr yn absennol oherwydd Covid-19 a 

hunan-ynysu. Roedd staff yn gweithio’n hyblyg gan gytuno’n aml i weithio 

mwy o oriau a / neu i gael eu hadleoli o’r gwasanaethau dydd a seibiant.

 Oherwydd bod adeiladau’r gwasanaethau dydd wedi cau, symudodd y 

cymorth i fod yn fwy seiliedig ar achosion unigol ac yn y cartref, gydag 

ystod o wasanaethau pwrpasol wedi eu datblygu ar gyfer unigolion.

 Fe wnaeth y gwasanaethau cymorth yn y cartref barhau fel arfer; fodd 

bynnag, dewisodd rai teuluoedd ganslo eu pecynnau gofal am sbel ar 

ddechrau’r cyfnod clo, a gallodd y gwasanaeth felly fod yn fwy hyblyg; fodd 

bynnag, roedd y sefyllfa’n newid drwy’r flwyddyn.

 Fe wnaeth diogelu barhau fel arfer drwy lwyfannau digidol. Roedd lleihad 

sylweddol yn nifer yr atgyfeiriadau oedolion mewn perygl a dderbyniwyd, a 

chynnydd yn nifer yr atgyfeiriadau trais domestig; deliwyd â’r rhain drwy’r 

broses MARAC gyda phartneriaid. Fe wnaeth y cyfarfodydd diogelu lleol a 

rhanbarthol barhau a chryfhau drwy gydol 2020/21.

Gofal Cymdeithasol Oedolion 

 Cefnogi cyflwyno technoleg gynorthwyol i’r adain pobl hŷn yn y carchar. 
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Beth wnawn ni nesaf 

 Paratoi i weithredu’r Trefniadau Amddiffyn Rhyddid fel bo’r staff i gyd 
wedi eu hyfforddi a’u harfogi i ddeall y trefniadau LPS newydd erbyn 
Ebrill 2022. 

Gofal Cymdeithasol Oedolion 

Sut wnaethom ni 
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 Mae ein Tîm Datblygu’r Gweithlu Gofal Cymdeithasol wedi cefnogi nifer o 

sesiynau i gydgrynhoi’r dull ‘Beth sy’n Bwysig’ ymhellach yng ngwasanaeth 

y Tîm Adnoddau Cymunedol. 

 Mae goruchwylio staff a rhaglen archwiliadau sicrhau ansawdd yn hanfodol i 

ddangos tystiolaeth o hyder yn ein systemau a’n prosesau. 

 Cyflwynwyd swydd Brocera Gwybodaeth i’r Pwynt Mynediad Cyffredin drwy 

BAVO, gan weithio’n bennaf fel pwynt cyswllt ac atgyfeirio i bobl sydd angen 

mwy o wybodaeth arnynt am beth sydd ar gael mewn cymunedau lleol o ran 

gweithgareddau cymunedol, grwpiau, gwasanaethau a chyfleusterau, a 

chyfeirio pobl ymlaen at gymorth yn y gymuned a chan y trydydd sector. 

 Cymeradwywyd cyllid i greu Encil Lles yng nghanol Pen-y-bont ar Ogwr i 

helpu pobl mewn argyfwng. Mae’r adborth hyd yma’n gadarnhaol iawn. 
 
 

Gofal Cymdeithasol Oedolion 

Beth wnaethom ni 

Safon Ansawdd 4: Annog a chefnogi pobl i ddysgu, 

datblygu a chymryd rhan mewn cymdeithas 
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Beth wnawn ni nesaf 

 Dadansoddi deilliannau’r swydd Brocera Gwybodaeth ac ystyried a oes cyfle i 

wella’r gwasanaeth a allai wedyn wella iechyd a lles unigolion a’u grymuso i 

aros yn annibynnol yn eu cartref a’u cymuned am gyn hired â phosib; 

 Sicrhau bod yr ‘Encil Lles’, sy’n helpu pobl mewn argyfwng, yn parhau;

 Cytuno ar bolisïau a llwybrau ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl i oedolion yn y 
gymuned;

 Datblygu’r polisi gweithredol a gweithio’n aml-ddisgyblaethol ar gyfer 

gwasanaethau amenedigol;

 Datblygu cynlluniau llety ‘nes at y cartref’ i bobl ag anableddau dysgu;

 Ail-ysgrifennu polisi ac arweiniad y 

Cyngor ar gofnodi achosion fel cam 

arall mewn gwreiddio’r gwaith ar 

sail canlyniadau a chryfderau, er 

mwyn cefnogi staff i gofnodi mewn 

ffordd sy’n dangos tystiolaeth ac er 

mwyn gallu cyflwyno’r dull i’w 

hymarfer. Bwriadwn gysylltu i’r 

ddogfen‘Friend not Foe’ gan 

Gofal Cymdeithasol Cymru sy’n 

canolbwyntio ar wella cofnodi 

canlyniadau.

Gofal Cymdeithasol Oedolion 

Sut wnaethom ni 



74 
 

Safon Ansawdd 5: Cefnogi pobl i ddatblygu a 

chynnal perthnasoedd teuluol, cartref a phersonol 

iach mewn ffordd ddiogel 

 
 

Gofal Cymdeithasol Oedolion 
 

 

 

Beth a wnaethom 

 Gwneud datblygiadau sylweddol gyda’r cynlluniau Ailfodelu Gofal Cartref, 

gan gynnwys cyflwyno technoleg newydd (system Monitro Galwadau 

Electronig) ar gyfer ein timau gofal cartref mewnol. 

 Mae hyn yn cysylltu’n gryf i’r gwaith sy’n digwydd gyda’r rhaglen Cynnal 

Gwaith Cymdeithasol ar ddulliau ataliol a chydgysylltu cymunedau gwydn, 

yn ogystal â’r gwaith i ddatblygu dulliau cyson a chyffredin ar draws y 

gwasanaethau gofal cymdeithasol i oedolion.

 
 Yn 2019/20 fe wnaethom ddatblygu ethos i’n timau sy’n gweithio yn y 

cyfleusterau Gofal Ychwanegol; mae egwyddorion hyn yn berthnasol i’r 

holl wasanaethau gofal cymdeithasol oedolion oherwydd eu ffocws ar ba 

mor unigryw yw unigolion a’u teuluoedd. Cynhaliwyd gweithdy ar “What is 

Extra in Extra Care?” yn Chwefror 2020 i gytuno ar gyd-weledigaeth a 

chyd-ddisgwyliadau wrth ddarparu gofal. Mae’r pwrpas a’r mesurau sydd 

i’w gweithredu fel blaenoriaeth yn cynnwys cefnogi’r holl staff i ymateb i 

amrywiaeth fel rhywbeth person-ganolog a chreu ymdeimlad o les. 

 
 

Sut wnaethom ni 
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Beth wnawn ni nesaf 

 Cefnogi adferiad yr holl sectorau yr ydym yn gweithio gyda nhw a 

defnyddio’r hyn a wyddom nawr i oleuo ein comisiynu; 

 Gwella ein prosesau sicrhau ansawdd ac adolygu; mae archwiliadau 

annibynnol o reoli achosion eisoes wedi eu gwneud a chynlluniau ar y 

gweill i sgrinio archwiliadau;

 

 Datblygu gwasanaeth cyfleoedd dydd integredig i bobl hŷn, gyda ffocws 

ar ddementia.

 

 

Gofal Cymdeithasol Oedolion 
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 Cefnogi’r gweithlu gofal yn y cartref i gwrdd â’r gofynion i gofrestru gyda 

Gofal Cymdeithasol Cymru erbyn Ebrill 2020; 

 Agor yr ail o’n dau gynllun Tai Gofal Ychwanegol newydd ym Maesteg. 

Cefnogwyd y tenantiaid newydd, yn ogystal â phreswylwyr yr uned breswyl, 

i symud yn llwyddiannus i’w cartref newydd yn “Tŷ Llwynderw” yn 2019/20; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Parhau i gefnogi cyflwyno cymunedau cefnogi dementia yn y Fwrdeistref 

Sirol, mewn partneriaeth â’r Bwrdd Iechyd Prifysgol newydd, Cymdeithas 

Mudiadau Gwirfoddol Pen-y-bont ar Ogwr (BAVO) a’r Gymdeithas Clefyd 

Alzheimer. Bydd ailwampio’r Gwasanaeth Dementia Cymunedol yn 

cynorthwyo’r gwaith o ddarparu agenda cyfeillgar i ddementia, gan sicrhau 

bod gwybodaeth a chyngor rhagorol yn parhau i gael ei roi i bobl a’u 

teuluoedd sy’n byw ag effaith dementia a nam gwybyddol; 

 

 Mae’r Cynllun Lleoliadau Oedolion, sy’n cael ei redeg mewn partneriaeth â 

Chyngor Bro Morgannwg, yn ffynnu.

Gofal Cymdeithasol Oedolion 

Beth wnaethom ni 

Safon Ansawdd 6: Gweithio gyda a chefnogi pobl i fwynhau lles 

economaidd gwell, i gael bywyd cymdeithasol a byw mewn llety addas 

sy’n ateb eu hanghenion 
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 Defnyddiwyd y pwynt cyswllt unigol gan 1,866 o oedolion a 1,256 o blant ar 
gyfer derbyn gwybodaeth, cyngor a chymorth; 

 
 Cefnogwyd 49 o oedolion yn ein huned ail-alluogi preswyl yn ystod y 

flwyddyn, gyda 32 ohonynt (65.3%) yn dychwelyd i fyw gartref;

 
 Derbyniodd 269 yn fwy o bobl becyn Tele-ofal o’i gymharu â 18/19, gyda 

2,679 o bobl bellach wedi derbyn pecyn Tele-ofal.

 
 

Beth wnawn ni nesaf 

 Rydym yn datblygu strategaeth tai pobl hŷn ac yn mapio anghenion llety ar 

gyfer y gwasanaethau anableddau dysgu a salwch meddwl;

 

 Byddwn yn parhau i ddefnyddio taliadau uniongyrchol yn arloesol a chreadigol wrth 
i’r gwasanaeth newydd gael ei drosglwyddo’n fewnol;  

 
 Byddwn yn cwblhau’r adolygiad o wasanaethau dementia ac yn gweithio’n 

gydweithredol i sicrhau bod gwasanaethau priodol yn cael eu cynnig i 

gwrdd â holl ofynion pobl sy’n byw gyda dementia ym Mwrdeistref Sirol 

Pen-y-bont ar Ogwr.

Gofal Cymdeithasol Oedolion 

Sut wnaethom ni 

 
 Yn 2020/21, derbyniodd Gofal Cymdeithasol Oedolion 7,567 o atgyfeiriadau 

(8,534 yn 19/20 a 7469 yn 18/20) yn ystod y flwyddyn; 
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 O dan safon ansawdd 6, cynhaliwyd tri arolygiad yn y Gyfarwyddiaeth 
gan Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) dros y ddwy flynedd; cynhaliwyd 
dau arolygiad o Gartrefi Gofal Preswyl Plant ac un o’r Gwasanaethau 
Gofal Cartref mewnol; 

 Mae’r dolenni i’r adroddiadau ar yr arolygiadau hyn, ar gyfer y Pwyllgor 
Rhianta Corfforaethol a’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Pwnc, i’w cael 
isod: 

 
 

 http://ballot/documents/s19947/04.09.19%20-
%20CIW%20Inspection%20of%20Childrens%20Residential%20Servic 
es.pdf 

 

 

 http://ballot/documents/s23157/2.%20Childrens%20Residential%20CI 
W%20Inspection%20and%20Action%20Plan.pdf

 

 

 https://democratic.bridgend.gov.uk/documents/s24554/CIW%20Inspect
ion%20of%20Dom%20Care.pdf?LLL=0 

 
 

 Cynhaliodd AGC hefyd wiriad sicrhau ansawdd o ba mor dda yr 
oeddem yn diogelu pobl yn ystod y pandemig, yn Ebrill 2021. Nid yw 
hwn wedi’i gyhoeddi eto. 

 

Adborth o’r arolygiad 

http://ballot/documents/s19947/04.09.19%20-%20CIW%20Inspection%20of%20Childrens%20Residential%20Services.pdf
http://ballot/documents/s19947/04.09.19%20-%20CIW%20Inspection%20of%20Childrens%20Residential%20Services.pdf
http://ballot/documents/s19947/04.09.19%20-%20CIW%20Inspection%20of%20Childrens%20Residential%20Services.pdf
http://ballot/documents/s23157/2.%20Childrens%20Residential%20CIW%20Inspection%20and%20Action%20Plan.pdf
http://ballot/documents/s23157/2.%20Childrens%20Residential%20CIW%20Inspection%20and%20Action%20Plan.pdf
https://democratic.bridgend.gov.uk/documents/s24554/CIW%20Inspection%20of%20Dom%20Care.pdf?LLL=0
https://democratic.bridgend.gov.uk/documents/s24554/CIW%20Inspection%20of%20Dom%20Care.pdf?LLL=0
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Beth wnaethom ni yn 19/20 

Cefnogi gweithwyr gofal cymdeithasol rheng flaen i ddatblygu eu sgiliau, gan 
gynnwys drwy: 

 
 Hyfforddiant i hyrwyddo ‘galluogi gofal’ ar draws y sector gofal cartref; 

 

 Hyfforddiant gofal dementia i’r gweithlu gofal cartref a gofal preswyl 

 oedolion; 

 
 Gwreiddio’r model ymarfer Ymennydd, Ymddygiad, Ymlyniad, Asesu, 

 Gwydnwch a Thrawma (BBAART yn Saesneg) ar draws y 

 gwasanaethau preswyl a maethu plant. 

 
Darparu ymarfer gofal a chymorth gyda ffocws ar ganlyniadau, gan gynnwys: 

 
 Hyfforddiant sgiliau Cyfathrebu’n Gydweithredol; 

 
 Hyfforddiant ar ddangos tystiolaeth, cofnodi a mesur cyflawni yn erbyn 

canlyniadau. 

 
Roedd y rhaglenni ôl-gymhwyso ar gyfer gwaith cymdeithasol yn cynnwys: 

 
 Cefnogi gweithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso drwy ein rhaglen 

Blwyddyn Ymarfer Gyntaf; 

 
 Darparu mentora ac asesu i weithwyr cymdeithasol ar y Rhaglen 

Cydgrynhoi. 

Sut y gwnawn yr hyn a wnawn 

Ein gweithlu a sut y cefnogwn eu rolau 
proffesiynol 
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 6471 o weithgareddau dysgu wedi eu cyflawni gan staff, gan gynnwys y 

nifer a fynychodd hyfforddiant ystafell ddosbarth wyneb yn wyneb, 

digwyddiadau ar-lein ac e-ddysgu; 

 
 36 staff wedi cwblhau dyfarniad y Fframwaith Cynefino Iechyd a Gofal 

Cymdeithasol; 

 
 55 o staff gofal cymdeithasol wedi ennill cymhwyster iechyd a gofal 

cymdeithasol Lefel 2, 3 neu 5; 

 
 38 o gyfleoedd ymarfer dysgu wedi eu darparu gan y Cyngor i fyfyrwyr 

gwaith cymdeithasol; 

 
 12 o weithwyr cymdeithasol wedi cwblhau eu hymarfer Cydgrynhoi, 

gyda saith yn parhau yn 2021.  

 
 

Beth wnaethom ni yn 1920/21 

 
 Yn 2020/21, effeithiodd Covid-19 ar y gweithgareddau dysgu a 

datblygu. Ein blaenoriaeth oedd darparu hyfforddiant hanfodol i sicrhau 

bod gofal a chymorth yn cael ei roi’r ddiogel, i’r gweithiwr gofal 

cymdeithasol ac i’r person sy’n derbyn gofal. Mae pandemig Covid-19 

wedi bod yn gatalydd i newid y ffordd y mae dysgu a datblygu’n cael eu 

darparu, drwy orfod symud yn ddioed at dechnegau dysgu digidol o 

bell. Mae hyn wedi rhoi ffocws ar bwysigrwydd cefnogi’r gweithlu i gael 

mynediad at dechnolegau sydd eu hangen arnynt i weithio a dysgu, ar 

unrhyw adeg ac yn unrhyw le. Rydym wedi buddsoddi mewn datblygu 

adnoddau ar-lein a dysgu rhithiol yn yr ystafell ddosbarth, sydd wedi 

disodli’r dysgu wyneb yn wyneb i staff sy’n gweithio o gartref a gyda 

mynediad at gyfarpar TGCh. 

Sut y gwnawn yr hyn a wnawn 

Sut wnaethom ni 
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 Cynnal Proffesiynoldeb dros y cyfnodau clo – Hyrwyddo 

Gwydnwch, Myfyrio ac effaith Anafu Moesol. 

 
 Effaith Covid-19 ar Gam-drin Domestig – Strategaethau 

Ymarferol ar gyfer Ymateb yn ystod yr Argyfwng. 

 
 Gweithdai Lles i Reolwyr. Roedd y gweithdai hyn yn gyfle i 

reolwyr tîm fyfyrio ymhellach ar eu siwrne fel unigolion, a hefyd fel 

rheolwyr tîm ac arweinwyr ymarfer. 

 
 Rheoli’ch hunan ac eraill. Cefnogi lles gweithwyr cymdeithasol drwy 

ddatblygu sgiliau hunan-reoli. 

 
 Gweithdai Colled a Phrofedigaeth Cruse i gefnogi’r staff eu 

hunain a helpu’r staff i gynnig cymorth i unigolion a theuluoedd. 

 

 Goruchwylio a chefnogi staff – gweithdai i reolwyr ar gefnogi eu 

staff wrth oruchwylio gan symud o brofiadau’r flwyddyn gyntaf yn 

ystod y pandemig a meddwl am adferiad. 

 
 Er hynny bu’n bosib darparu rhai o’r gweithgareddau a gynlluniwyd, er 

enghraifft:- 

 
 Parhau i symud ymlaen gyda’n dull ymarfer ar sail canlyniadau. 

Mae ymarfer ar sail canlyniadau / cryfderau wedi’i wreiddio ym 

mhob agwedd ar yr hyfforddiant a gomisiynir a’r hyfforddiant 

mewnol, gan gynnwys hyfforddiant gorfodol. Mae staff a rheolwyr 

hefyd wedi derbyn prosesau ac adnoddau ychwanegol i wreiddio 

ein model yn eu maes gwasanaeth. 

 
 Darparu adnoddau ar-lein a hyfforddiant rhithiol yn dilyn cyflwyno 

Gweithdrefnau Diogelu Cymru Gyfan. 

Sut y gwnawn yr hyn a wnawn 

 Mae’r ffocws wedi bod ar gydbwyso gofynion presennol y gwasanaeth 

ag ystyried ffocws newydd ein hymarfer. Bu’n rhaid gohirio rhai cyrsiau 

oedd i’w cynnal o blaid hyfforddiant mwy pwrpasol i gefnogi ein gweithlu 

yn ystod y pandemig. Er enghraifft:- 
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Sut wnaethom ni 

 
 5155 o weithgareddau dysgu wedi eu cyflawni gan staff, gan gynnwys y 

nifer a fynychodd hyfforddiant ystafell ddosbarth wyneb yn wyneb, 

digwyddiadau ar-lein ac e-ddysgu. Mae’r ffigur hwn wedi’i dan-adrodd 

oherwydd ni fu’n bosib cofnodi data ar rai digwyddiadau ar-lein allanol.

 
 43 o staff gofal cymdeithasol wedi ennill cymhwyster iechyd a gofal 

cymdeithasol ar Lefel 2, 3, 4 neu 5. Mae’r cymhwyster Lefel 4 yn 

ddyfarniad newydd ei gyflwyno. 

 
 4 aelod o staff wedi ennill eu Dyfarniad Hyfforddiant, Asesu a Sicrhau 

Ansawdd (TAQA) er mwyn gallu asesu cymhwysedd staff ar raglenni 

astudiaeth achrededig, gydag wyth arall yn gweithio i’w gwblhau yn 

2021. Gyda’i gilydd maen nhw’n cefnogi 23 o ddysgwyr i gwblhau eu 

cymhwyster iechyd a gofal cymdeithasol.

 
 27 o gyfleoedd ymarfer dysgu (PLO) wedi eu darparu gan y Cyngor i 

fyfyrwyr gwaith cymdeithasol. Roedd y niferoedd yn is nag yn y 

blynyddoedd cynt, yn bennaf oherwydd effaith Covid ar nifer yr unigolion 

oedd yn mynd ar raglenni gradd gwaith cymdeithasol a hefyd oherwydd 

bod rhaglenni gwaith cymdeithasol Prifysgolion yn penderfynu gohirio 

cyfleoedd PLO tan 2022.

 
 Derbyniodd weithwyr cymdeithasol ar eu blwyddyn ymarfer gyntaf gwrs 

cynefino cynhwysfawr, hyfforddiant craidd pwrpasol a mentora 1:1 (ar-

lein). Dechreuodd 9 o weithwyr cymdeithasol eu blwyddyn ymarfer 

gyntaf yn 2020. Mae 8 ar ôl ac ar darged i gwblhau nes ymlaen yn 2021.

 
Yn 2021, dechreuodd dri rheolwr ar y Rhaglen Datblygu Rheolwyr Tîm (TMDP) 

ac un ar y Rhaglen Rheolwyr Canol (MMDP) yn 2020. Gohiriwyd y rhaglenni ar 

gyfer 2020. 



83 
 

 
 
 

Sut y gwnawn yr hyn a wnawn 
 

 

Beth wnawn ni nesaf 

 Dull cyfunol o ddysgu

Mae dysgu digidol wedi gweithio’n dda iawn a bydd yn parhau i fod yn 

rhan o ddull cyfunol o ddysgu’n cynnwys dysgu hunan-gyfeiriedig, 

adnoddau ar-lein, ystafelloedd dosbarth rhithiol ac wyneb yn wyneb. 

 
 Tyfu ein pobl ein hunain – cynllun secondio

Mewn ymateb i’r her o recriwtio gweithwyr cymdeithasol newydd 

gymhwyso, byddwn yn cynyddu nifer y staff wedi eu secondio i’r rhaglen 

gradd gwaith cymdeithasol ar gyfer 2021. 

 
 Goruchwylio

Mae Pen-y-bont ar Ogwr wedi cynnal archwiliad o ymarfer goruchwylio 

ar draws y gwasanaeth a bydd yn diwygio ei bolisi goruchwylio yn 21/22. 

Bydd pecyn hyfforddiant yn cyd-fynd â lansio’r polisi goruchwylio 

diwygiedig.
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EIN HADNODDAU ARIANNOL A SUT Y CYNLLUNIWN AR GYFER Y DYFODOL 

Y gyllideb net ar gyfer y Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles yn 

2020/21 oedd £73.263m, a’r gwir alldro oedd £72.289m, gyda thanwariant o 

£974,000. Cafodd sefyllfa’r gyllideb alldro ei chynorthwyo’n fawr gan gyllid caledi 

Covid ac arian grant tymor byr arall. Mae gan y gwasanaethau oedolion, yn 

enwedig, ddiffygion ariannol sylfaenol. Disgwylir y bydd yr angen am 

wasanaethau atal, a chymorth cynnar wedi’i dargedu, yn ogystal â gwasanaethau 

oedolion a gofal cymdeithasol statudol, yn cynyddu’n dilyn Covid-19 i wella 

iechyd corfforol, meddwl a lles wrth i ni gefnogi adferiad ein pobl a’n cymunedau. 

Bydd gan hyn oblygiadau ariannol y bydd angen i ni eu deall yn Strategaeth 

Ariannol Tymor Canolig y Cyngor. 

Rhoddir crynodeb ariannol blynyddol diwedd blwyddyn y Gwasanaethau 

Cymdeithasol a Lles yn Adroddiad y Cyngor gan amlinellu alldro’r gyllideb 

refeniw yn 2020/21:- A:\ACRF 2020-21\Council report - June 2021 - Revenue 

Budget Outturn 2020-21.pdf 

GWEITHIO MEWN PARTNERIAETH, ARWEINYDDIAETH 

GORFFORAETHOL A GWLEIDYDDOL, LLYWODRAETHU AC 

ATEBOLRWYDD  

Mae Cabinet y Cyngor a’r Bwrdd Rheoli Corfforaethol yn parhau i gyfarfod yn 

wythnosol gan roi cyfle i gael trosolwg ar fusnes y Cyngor, rhannu’r cyfeiriad y 

mae’r Cyngor yn mynd iddo’n gyffredinol a sicrhau ein bod yn hyrwyddo’r dull Un 

Cyngor fel bod materion pwysig fel y Strategaeth MTFS, diogelu a thrawsnewid 

ar yr agenda. Hefyd, pob pythefnos, cynhelir cyfarfod o’r Penaethiaid 

Gwasanaeth Traws-Gyfarwyddiaeth a Bwrdd Rheoli Corfforaethol y Cabinet 

(CCMB). 

Mae gweledigaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn syml, sef 

‘gweithio gyda’n gilydd bob amser, fel Un Cyngor, i wella bywydau’. 

 
Mae’r Cynllun Corfforaethol yn cael ei ddatblygu’n flynyddol gyda chysylltiad clir i 

Gynllun Busnes blynyddol y Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles 

sy’n disgrifio blaenoriaethau’r Gyfarwyddiaeth am y flwyddyn i ddod. Mae’n 

amgaeedig yma er gwybodaeth. 

 
Yn 2019/20 datblygwyd y Cynllun Datblygu Gwasanaethau sef Gweledigaeth 

Strategol Pum Mlynedd ar gyfer y Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles 2020-25, 

a’i gyflwyno am sêl bendith y Cabinet ar 15 Medi 2020. 
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Mae’r Cyngor yn cymryd ei rôl fel rhiant corfforaethol o ddifrif ac mae gan y 

Cabinet Bwyllgor Rhianta Corfforaethol (un o ddau bwyllgor y Cabinet) sy’n 

cwrdd pob chwarter. Mae Pwyllgor y Cabinet yn cynnwys holl aelodau’r Cabinet, 

gan gynnwys yr Arweinydd a’r Dirprwy Arweinydd ynghyd â chynrychiolwyr o’r 

holl Grwpiau, y Pencampwyr Rhianta Corfforaethol a chynrychiolwyr o bob 

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu. Mae’n gwneud penderfyniadau polisi pwysig am 

wasanaethau i blant gyda threfniant gofal a rhai sy’n gadael gofal. Mae’r 

pwyllgorau Trosolwg a Chraffu hefyd yn ystyried polisïau a datblygiadau ar gyfer 

y Gwasanaethau Cymdeithasol ac yn gwneud argymhellion. 

Mae dolenni i bob un o adroddiadau a chofnodion y Cabinet, Cyngor a’r 

Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu a Rhianta Corfforaethol sy’n ymwneud â gofal 

cymdeithasol ar gael – mae’r ddolen i’r holl adroddiadau ar gael yma: 

https://democratic.bridgend.gov.uk/ieDocHome.aspx?LLL=1 

Cynhelir hefyd cyfarfod asesu perfformiad corfforaethol (CPA) chwarterol gyda’r 

Cabinet, y CMB, y Cadeiryddion Craffu a’r Penaethiaid Gwasanaeth. Yn y 

cyfarfod hwn, rhaid i’r Cyfarwyddwyr gyflwyno eu perfformiad am y chwarter gan 

gynnwys sefyllfa’r gyllideb, perfformiad ar gyflawni targedau a chamau 

gweithredu cynlluniau busnes, salwch a chynnydd yn erbyn y Strategaeth MTFS, 

sydd i gyd yn agored i’w herio gan aelodau’r Bwrdd. Yn benodol, mae’r CPA yn 

monitro blaenoriaethau gwella ac ymrwymiadau’r Cyngor a nodir yn ei gynllun 

corfforaethol, sydd ar gael ar wefan y Cyngor a thrwy glicio ar y ddolen hon: 

Dair gwaith y flwyddyn, mae’r Cyfarwyddwr Corfforaethol Gwasanaethau 

Cymdeithasol a Lles, a’r ddau Bennaeth Gwasanaeth, yn cyfarfod â holl reolwyr y 

Gyfarwyddiaeth, a barhaodd yn rhithiol dros y pandemig. Mae’n sicrhau 

cyfathrebu agored a diweddaru ar faterion cenedlaethol, rhanbarthol a lleol. 

Mae’n bwysig i staff deimlo’n rhan o’r broses hon a’u bod yn gallu cyfrannu at 

ddatblygiad parhaus y gwasanaeth a hefyd i gydnabod gwaith caled a’r hyn y 

mae pawb yn ei gyflawni’n gyfunol ac fel unigolion. 

 
Mae gweithio mewn partneriaeth wedi bod yn greiddiol i ymateb gwasanaethau 

Gofal Cymdeithasol Pen-y-bont i’r pandemig ac i ddiogelu ein pobl fwyaf bregus. 

Sut y gwnawn yr hyn a wnawn 

Mae’r Cynllun yn adeiladu ar y Strategaeth Gomisiynu 10 mlynedd flaenorol ar 

gyfer Gofal Cymdeithasol Oedolion a dogfen ‘Gweledigaeth i Weithredu: 

Canlyniadau Gwell i Blant, Pobl Ifanc a’u Teuluoedd’ y Gwasanaethau Gofal 

Cymdeithasol Plant gan roi cyfeiriad strategol i wasanaethau ym Mhen-y-bont. 

https://democratic.bridgend.gov.uk/ieDocHome.aspx?LLL=1
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 Y Cyngor – aur, arian ac efydd.
 

 Bwrdd Iechyd Prifysgol CTM – aur, arian ac efydd.
 

 Y Bwrdd Diogelu Rhanbarthol, cyfarfodydd arian ac efydd rhanbarthol.
 

 Y Fforwm Gwydnwch Lleol, y Tîm Rheoli Digwyddiadau (IMT) 

ynghyd ag is-grwpiau.

 
 Daeth y timau IMT ac uwchgyfeirio pryderon at ei gilydd i ddelio â’r 

ffrwydriadau o achosion Covid mewn cartrefi gofal unigol. 
 

 Mae’r trefniadau llywodraethu aml-asiantaeth arferol wedi parhau rhwng y 
Bwrdd Diogelu Rhanbarthol, Grŵp Gweithredol MASH a’r Bwrdd Rheoli, 

cymorth cynnar a diogelu, Gweithdrefnau Diogelu Cymru, y Cyngor, y Cabinet 

(a’i bwyllgorau) a Chraffu 

 

 Mae gweithio mewn partneriaeth â darparwyr fel ‘un sector gofal 

cymdeithasol’ ym Mhen-y-bont wedi bod yn hanfodol i gadw pobl yn ddiogel. 

Roedd ffocws Tîm Comisiynu Gofal Cymdeithasol y Cyngor ar: 
 

 Gweithredu rhaglenni cenedlaethol – dosbarthu PPE, Cronfa Galedi 

Llywodraeth Cymru, y cynllun Tâl Salwch Statudol (SSP), cyflwyno’r 

Rhaglen Frechu yn y sector annibynnol, y Cynllun Cydnabod Gofal 

Cymdeithasol a rhaglen brofi Covid (LFD). 

 

 Cymorth lleol pwrpasol – gwybodaeth, cymorth ac arweiniad, porth 

rhannu gwybodaeth, galwadau gwirio lles, adroddiadau SitRep, 

uwchgyfeirio pryderon fel dull cefnogi, dulliau a rhaglenni rhanbarthol 

gan gynnwys y cynllun gweithredu cartrefi gofal yn dilyn yr adolygiad 

cyflym o’r effaith gychwynnol ar gartrefi gofal, fforymau darparwyr yn 

cwrdd yn amlach (cyfarfodydd wythnosol ar gyfer gofal cartref, a rhai 

misol ar gyfer cartrefi gofal). 

Sut y gwnawn yr hyn a wnawn 

Rhai pethau allweddol i’w nodi yw: 

 Mae trefniadau cynllunio argyfwng y Ddeddf Argyfyngau Sifil Posibl wedi 

bod yn weithredol ac wedi eu hymarfer drwy: 
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 Un peth da i ddod allan o’r pandemig yw effaith y gwaith partneriaeth 

cryf. Dyma rai o’r uchafbwyntiau: 

 
 Ar draws y Cyngor rydym wedi gweithio gyda’n gilydd ar sail ‘un 

model’ ar gyfer gwasanaethau hanfodol.  

 

 Roedd SSWB yn rhan o drefniadau aur, arian ac efydd Bwrdd 

Iechyd CTM ac roeddem yn gweithio fel un tîm gyda’r Tîm 

Ardaloedd Integredig. 
 

 Arweiniodd BAVO a’r trydydd sector ar roi cymorth i’r bobl fwyaf 

bregus oedd yn cysgodi gan ddarparu, ynghyd â swyddogion ar 

draws y Cyngor a Gofal Cymdeithasol, ymateb argyfwng a 

chymorth a chyswllt hanfodol parhaus. 

 

 Roedd Iechyd y Cyhoedd – ar lefel leol a chenedlaethol – yn 

hanfodol i gynorthwyo gydag asesu risg mewn cartrefi gofal a 

gwneud penderfyniadau ‘amser real’. 
 

 Cyd-wasanaethau Rheoleiddio – roedd swyddogion gwarchod y 

cyhoedd yn hanfodol i reoli’r argyfwng gan roi cyngor a chymorth 

amserol i’r Cyngor a darparwyr. 
 

 Cafwyd perthynas gryfach yn ardal newydd CTM wrth i’r tri 

awdurdod lleol weithio gyda’i gilydd i reoli problemau a risgiau 

cyffredin, er enghraifft gyda’r system dosbarthu PPE ranbarthol. 
 

 Gweithio gyda phobl a chymunedau fel yr arbenigwyr ar eu 

bywydau eu hunain ac sy’n gwybod beth sy’n gweithio. 
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 Mae diogelu wastad wedi bod yn ganolog, hyd yn oed mewn pandemig 
iechyd cyhoeddus. 

 Effeithiwyd yn ddrwg iawn ar bobl a chymunedau Pen-y-bont ar 

Ogwr a chollwyd llawer iawn o bobl. 

 Mae angen amser a llonydd ar y gweithlu, pobl a chymunedau i 

gael eu cefnogi i adfer yn ôl eu pwysau. 

 Mae’r pandemig byd-eang wedi gwaethygu anghydraddoldebau 

dwfn ac mae angen i ni addasu ein cynlluniau i adlewyrchu’r cyd-

destun newydd ac anghenion ein pobl a’n cymunedau.  

 Mae gwasanaethau wedi addasu i arferion gweithio newydd ac yn 

ymrwymedig i wneud pethau’n wahanol a gwell lle mae’r dystiolaeth 

o blaid hynny. 

 Mae ein partneriaethau’n gryf ac wedi eu cryfhau gan y ffordd y 

gweithiodd yr holl wasanaethau cyhoeddus gyda’i gilydd dros y 

pandemig, a bydd hyn yn parhau i fod yn sylfaen i lwyddo. 

 Bydd sefydlogi ac adfywio, ochr yn ochr ag ymateb yn barhaus, yn 

un o brif nodweddion 2021/22 a bydd ffocws y chwe mis nesaf ar ail-

adeiladu ac adfer. 

 Mae’r gweithlu wastad yn greiddiol i lwyddiant y gwasanaethau 

cymdeithasol a lles ac mae hyn yn fwy gwir heddiw nag erioed. 

Crynodeb 

Mae’r negeseuon allweddol o’r adroddiad hwn, ac o’r ddwy flynedd hollol 

ddigyffelyb ddiwethaf, wedi eu crynhoi isod: 
 

 Llawer iawn o greadigrwydd, arloesi a gwaith caled eithriadol. 


