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1
NEGES GAN AELODAU’R CABINET 

Rydyn ni’n croesawu’r 10fed Adroddiad Blynyddol hwn ar 
effeithlonrwydd Gwasanaethau Cymdeithasol yr Awdurdod Lleol. 
Fel Aelodau’r Cabinet gyda chyfrifoldeb uniongyrchol dros y 
Gwasanaethau Cymdeithasol, y bobl y mae arnynt angen gofal a 
chymorth yn ein dinas yw ein blaenoriaeth gyntaf, a chaiff hyn ei 
adlewyrchu o ran pa mor bwysig yw’r Gwasanaethau Cymdeithasol 
i’r Cabinet a’r Cyngor yn gyffredinol. 

Hoffem fynegi ein diolch gwresog i’r gweithlu gofal cymdeithasol gwych sy’n 
gweithio gyda phobl fwyaf agored i niwed y Ddinas, yn aml yn yr amseroedd 
anoddaf yn eu bywydau. Yn ein profiad ni, mae ein gweithlu’n ymrwymo’n 
dynn wrth weithio mewn dull sy’n canolbwyntio ar y person, gyda phlant, pobl 
ifanc, teuluoedd, oedolion a’u gofalwyr. Mae eu cydymdeimlad ac angerdd 
dros wneud gwahaniaeth, a gwneud beth sy’n bwysig yn dangos yn glir. Rydym 
yn edmygu gallu ein gweithlu i dderbyn newidiadau a gwella eu hymarfer yn 
barhaus trwy weithio mewn ffordd sy’n seiliedig ar gryfderau ac yn ymateb i 
broblemau sy’n dod i’r fei megis ecsbloetiaeth ond heb dynnu eu sylw oddi ar 
wneud y pethau sylfaenol yn iawn.

Yng nghanol y prysurdeb a’r pwysau, mae’n bwysig ein bod yn treulio amser â’n 
gweithlu yn y rheng flaen i ddathlu beth sy’n mynd yn dda. Bu rhai cyfleoedd 
ardderchog i wneud hyn dros y flwyddyn ddiwethaf. Mae’r Digwyddiad Dathlu 
Arwyddion Diogelwch; Gwobrau Gweithwyr Gofal; Gwobrau Diogelu; Gwobrau 
Gwirfoddolwyr Tŷ Canna yn nifer fechan o’r uchafbwyntiau. Mae’n foddhaol 
gweld bod yr arfer da yng Nghaerdydd wedi ei gydnabod gan gyrff rheoleiddio 
hefyd. Roedd adroddiad arolwg Cartref Plant Crosslands yn rhagorol a bu eu 
gweithgarwch â ffocws yn ein  Gwasanaethau Pwynt Cyswllt Cyntaf a Byw’n 
Annibynnol yn gadarnhaol iawn.

Mae hefyd yn bwysig ein bod yn talu teyrnged i bob ag anghenion gofal a 
chymorth a’u gofalwyr y mae’r gwasanaethau cymdeithasol yng Nghaerdydd 
yn gweithio ar y cyd â nhw. Rydym wedi dathlu llwyddiannau’r plant rydym yn 
rhieni corfforaethol drostynt yn ein gwobrau Dysgwyr Disglair a’n prentisiaid 
gadael gofal yn ein gwobrau Dechrau Disglair. Mae gweld pobl ifanc sydd 
wedi goresgyn heriau mawr yn llwyddo yn dda iawn yn deimladwy ac yn ein 
hysbrydoli. Rydym wedi gweld cymorth cyfoedion yn datblygu yn Nhŷ Canna 
a datblygiad y gweithlu gwirfoddol a’r cyfeiriad a gafodd ein Strategaeth 

Y Cynghorydd Susan Elsmore, 
Aelod Cabinet dros Ofal 
Cymdeithasol, Iechyd a Lles

CYFLWYNIAD

Y Cynghorydd Graham Hinchey, 
Aelod Cabinet dros Blant a 
Theuluoedd
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Comisiynu Anabledd Dysgu gan bobl ag anableddau dysgu. Y rheswm yw effaith cymorth Gwasanaethau 
Cymdeithasol da iawn, sy’n rhoi’r gallu i bobl wireddu eu potensial a disgleirio, er gwaethaf yr holl heriau, 
rydym yn teimlo mai gennym ni y mae’r portffolio Cabinet gorau!

Mae’r heriau sy’n wynebu gwasanaethau cymdeithasol plant ac oedolion trwy’r DU ac yng Nghymru wedi 
cael sylw cynyddol dros y blynyddoedd diwethaf. Mae effaith cynni ar bobl, cymunedau a chyllidebau’r 
llywodraeth leol yn golygu y gall heriau amddifadedd ac anabledd arwain ar angen cynyddol am ofal a 
chymorth y Gwasanaethau Cymdeithasol. Rydym wedi gweld hyn yn benodol yn y gwasanaethau plant lle 
gwelsom gynnydd sy’n peri pryder yn nifer y plant sy’n derbyn gofal, er bod cyfran uchaf y cynnydd hwn yn 
blant sy’n byw gyda’u rhieni neu eu teulu estynedig. Yn y gwasanaethau oedolion, rydym wedi bod yn fwy 
effeithiol o ran lliniaru effaith poblogaeth sy’n heneiddio a chynnu oherwydd rydym wedi buddsoddi mewn 
gwasanaethau atal ac ymyrraeth gynnar a’u dulliau gweithredu. Rydym yn cysylltu pobl ag adnoddau yn 
eu cymunedau eu hunain ac yn rhoi gwybodaeth, cyngor a chymorth sy’n rhoi’r gallu i fwy a mwy o bobl 
fyw eu bywydau heb gymorth gofal cymdeithasol statudol. Rydym wedi gallu gwneud y buddsoddiadau 
hyn, yn sylweddol oherwydd bod buddsoddiad â tharged gan Lywodraeth Cymru trwy’r Gronfa Gofal 
Integredig  a’r Gronfa Drawsffurfio y llynedd. Rydym yn adeiladu ar lwyddiant ymyrraeth gynnar ac atal ar 
gyfer oedolion ac wedi cymeradwyo model newydd ar gyfer plant a theuluoedd fel Cabinet. Er gwaethaf y 
pwysau ar gyllidebau’r Cyngor, rydym wedi blaenoriaethu buddsoddiad yn y gwasanaethau hyn,
ac mae’n galonogol hefyd bod Llywodraeth Cymru nawr yn buddsoddi Cronfa Gofal Integredig mewn 
gwasanaethau ar gyfer plant. Mae’n bwysig pwysleisio bod angen brys ar gyfer ateb ariannu cynaliadwy 
hirdymor ar gyfer gofal cymdeithasol dros blant ac oedolion. Rydym yn ddigon balch o gael buddsoddiad 
trawsnewid tymor byr ond mae’r risgiau’n sylweddol i sefydliad pan ddaw i ben, ar yn bwysicaf oll i’r bobl y 
mae’r gwasanaethau y mae’n eu hariannu yn eu cynorthwyo.

Mae llawer iawn i fod yn falch ohono ac i adrodd yn gadarnhaol amdano yn yr adroddiad blynyddol hwn.

Ynghynt eleni, croesawom gyhoeddiad cynllun cenedlaethol cyntaf Llywodraeth Cymru ar gyfer iechyd a 
gofal cymdeithasol, ‘Cymru Iachach’. Rydym wrth ein boddau mai cynigion trawsnewid Bwrdd Partneriaeth 
Rhanbarthol Caerdydd a’r Fro fu’r cyntaf yng Nghymru i Lywodraeth Cymru eu cefnogi, sy’n dangos ein 
bod mewn sefyllfa dda i ddarparu’r gwasanaeth di-dor sydd wrth galon gweledigaeth Cymru Iachach. 
Rydym wedi adeiladu ar ein llwyddiannau wrth atal trwy estyn y Pwynt Cyswllt Cyntaf i weithio gyda phobl 
yn yr ysbyty a chynorthwyo eu rhyddhau yn amserol, trwy’r gwasanaeth Ewch â Mi Adref. Rydym hefyd 
wedi gweithio i ehangu a moderneiddio ein cymorth ar gyfer pobl ag anghenion gofal hirdymor sy’n cael 
eu rhyddhau o’r ysbyty trwy’r gwasanaeth Ewch â Mi Adref a Mwy ad adolygiad ar y Tîm Adnoddau 
Cymunedol. Dylem barhau i ddathlu lefelau isel y trosglwyddiadau gofal a oedir yng Nghaerdydd, yn 
arbennig wrth gymharu â rhannau eraill yng Nghymru.

Mae Caerdydd sy’n Deall Demensia wedi gwneud cynnydd mawr yn y flwyddyn ddiwethaf. Mae rhagor o 
gydweithwyr sy’n gweithio i’r Cyngor yn gyfeillion demensia ac mae rhagor o’n busnesau yng Nghaerdydd 
yn gweithio tuag at gael statws Deall Demensia. Rydym yn hynod falch o’n gwasanaeth dydd integredig 
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yn Grand Avenue, a ddatblygwyd mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro. Mae’r gwasanaeth 
wedi di ddylunio ac yn cael ei weithredu er mwyn gwella lles pobl â demensia. Mae eisoes wedi cael 
ymweliad gan y Cyngor Iechyd Cymunedol a soniodd am ei heffaith gadarnhaol ar y bobl sy’n defnyddio’r 
gwasanaeth.
 
Bu datblygiadau cadarnhaol iawn yn y Gwasanaethau Plant – mae effaith Canolfan Adnoddau’r Glasoed 
a Meddwl yn Ddiogel o ran cynorthwyo plant a phobl ifanc sydd ar fin mynd i ofal ac sy’n wynebu risg o 
ecsploetiaeth yn galonogol iawn. Rydym wedi profi nifer is o blant yn mynd i ofal dros bob ystod oedran 
ar ddiwedd y flwyddyn hon o ganlyniad i sefydlu ymarfer ar sail cryfderau ymhellach trwy ein model 
Arwyddion Diogelwch. Mae’n galonogol gweld y broses er mwyn gweithredu Arwyddion Diogelwch yn 
mynd rhagddi yn holl dimau’r Gwasanaethau Plant. Mae hefyd enghreifftiau ardderchog o weithio ar 
sail cryfderau yn y Gwasanaethau Oedolion, yn arbennig ym maes iechyd meddwl a gwasanaethau 
anableddau dysgu, yn arbennig trwy ein cyfleoedd dydd yn y gymuned yn Nhŷ Canna a Thremorfa.

Mae’n braf gweld yr agwedd onest a didwyll at gryfderau, meysydd i’w gwella a’r camau gweithredu 
blaenoriaethol sydd yn yr adroddiad hwn. Rydym yn ymrwymo wrth fynd i’r afael â’r heriau o ran recriwtio 
a chadw ein gweithlu yn y Gwasanaethau Plant a’r gweithlu gofal uniongyrchol yn y Gwasanaethau 
Oedolion. Rydym yn gwella atal ac ymyrraeth gynnar ar gyfer plant a phobl ifanc.  Rydym yn poeni am 
niferoedd isel y plant a phobl ifanc sy’n gadael y system derbyn gofal ac sy’n ymrwymo wrth weithredu 
fframwaith aduno. Rydym yn bryderus dros faint ac ansawdd y llety a chymorth ar gyfer ein plant sy’n 
derbyn gofal a’r niferoedd sy’n byw y tu allan i Gaerdydd a’r awdurdodau cymdogol. Rydym yn gweithredu 
gwasanaethau newydd yn agos at y cartref i gynorthwyo mwy o blant i fyw yng Nghaerdydd pan fo hynny 
er budd iddynt. Rydym yn poeni am effaith ecsploetiaeth ar bobl ac rydym yn gweithio â phartneriaid i atal 
a diogelu. 

Er y bydd heriau o hyd o ran gweithredu gwasanaethau mor gymhleth mewn dinas amrywiol sy’n tyfu, 
mae hyn yn dangos eglurdeb diben, arweiniad corfforaethol cryf a dealltwriaeth drylwyr o’r materion sy’n 
ein wynebu. Mae cynnydd ar waith yn glir ac mae cyfeiriad ein trywydd yn glir. Rydym yn edrych ymlaen at 
adeiladu ar ein cryfderau a mynd i’r afael â heriau rydym yn eu hwynebu yn y flwyddyn a ddaw.

Testun y flwyddyn nesaf yw dyfodol cadarnhaol a chynaliadwy ar gyfer y gwasanaethau cymdeithasol yng 
Nghaerdydd a chymorth parhaus ein gweithlu, y Cyngor, partneriaid, pobl a chymunedau; rydym mewn 
sefyllfa dda i ateb yr her.
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ADEILADU AR EIN CRYFDERAU, BOD YN AGORED 
YNGHYLCH A MYND I’R AFAEL Â’N MEYSYDD AR 
GYFER GWELLA

CYFLWYNIAD A CHRYNODEB

Fel Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol y Cyngor, un o fy nyletswyddau pwysicaf ydy adrodd wrth 
y Cyngor yn flynyddol ynghylch safon a pherfformiad y Gwasanaethau Cymdeithasol yng Nghaerdydd. 
Dyma fy adroddiad blynyddol cyntaf fel Cyfarwyddwr Statudol y Gwasanaethau Cymdeithasol gyda 
Chyngor Caerdydd, ar ôl i mi ddod i’r swydd ym mis Gorffennaf 2018. Mae’n fraint ac yn gyfrifoldeb 
sylweddol cychwyn deall, rhoi arweiniad a siapio gwella canlyniadau pobl mwyaf agored i niwed yn ein 
dinas. Ochr yn ochr â mi, mae Deborah Driffield a Louise Barry wedi ymuno â Thîm Rheoli’r Gwasanaethau 
Cymdeithasol yn y flwyddyn ddiwethaf fel Cyfarwyddwr Cynorthwyol y Gwasanaethau Plant a 
Chyfarwyddwr Cynorthwyol y Gwasanaethau Oedolion. Fel tîm rheoli newydd, cawsom y cyfle i ddeall y 
cryfderau, heriau a’r cyfleoedd sy’n wynebu’r Gwasanaethau Cymdeithasol yng Nghaerdydd.

Mae’r adroddiad blynyddol hwn yn ddadansoddiad o’r cryfderau, y meysydd sy’n peri pryder a’r 
blaenoriaethau ar gyfer gwella. Mae’r Gwasanaethau Cymdeithasol yn gyfrifoldeb craidd ar lywodraeth 
leol yng Nghymru. Rydym yn gweithio ochr yn ochr â phobl – plant, pobl ifanc, oedolion a gofalwyr sy’n 
wynebu heriau sylweddol wrth fyw’r bywydau maent eisiau eu byw. Rydym yn gyfrifol dros weithio gyda’n 
partneriaid yn y Cyngor, trwy’r gwasanaethau cyhoeddus a’r tu hwnt i ddiogelu, amddiffyn a gwella 
canlyniadau a chyfleoedd ar gyfer ein dinasyddion mwyaf agored i niwed.

Fel nifer o awdurdodau lleol eraill, mae Caerdydd yn wynebu’r ddwy her o gyllidebau sy’n crebachu 
a phoblogaeth sy’n heneiddio. Mae Caerdydd yn unigryw yng nghyd-destun Cymru oherwydd mae 
poblogaethau plant, pobl ifanc ac oedolion oedran gwaith yn tyfu, sy’n golygu bod angen i ni ateb mwy 
o anghenion trwy bob rhan yn y Gwasanaethau Cymdeithasol. Yn hyn o beth, nid yw gwneud mwy o’r 
hyn rydym eisoes yn ei wneud yn opsiwn, na chwaith yr un pethau ond mewn ffyrdd gwahanol. Rydym 
yn adeiladu sail dystiolaeth yng Nghaerdydd sy’n dangos bod gwneud gwahanol bethau, yn well ac am 
y rhesymau cywir hefyd yn fwy cost-effeithiol a’r ffordd orau ymlaen o bell ffordd os ydym eisiau rheoli 
gostyngiad o hyd at £17 miliwn eto yng nghyllideb y Cyngor.

Wedi ymrwymo wrth weithio ar sail cryfderau, mae’n bwysig bod yr adroddiad blynyddol hwn yn 
defnyddio’r dull sy’n canolbwyntio ar gryfderau i werthuso perfformiad ac effaith y Gwasanaethau 
Cymdeithasol yng Nghaerdydd y llynedd. Er bod llawer o bethau cryf, mae meysydd lle mae’r dystiolaeth 
yn dangos bod angen i ni wella. Yr hyn sy’n bwysig yw ein bod:

Claire Marchant, 
Cyfarwyddwr y Gwasanaethau 
Cymdeithasol

2RHAGAIR Y CYFARWYDDWR A DADANSODDIAD 
O’R PERFFORMIAD
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•  Yn glir ynghylch y dystiolaeth a ddefnyddir i roi gwerthusiad clir o berfformiad (data meintiol ac 
ansoddol, adborth o gwyntion, geiriau da a sylwadau, ymholiadau aelodau, ymgysylltu â phlant, 
pobl ifanc ac oedolion gydag anghenion gofal a chymorth ac adborth gan reoleiddwyr, partneriaid a 
darparwyr gwasanaeth).

• yn dathlu ein cryfderau ac yn deall beth yw ‘da’.
• yn agored a didwyll o ran y meysydd lle mae angen i ni wella.
•  yn gwneud cynlluniau clir, gyda blaenoriaethau ac ar sail tystiolaeth i fynd i’r afael a’r meysydd lle 

mae angen gwella.

Y rhagair hwn yw fy nadansoddiad personol o lle rydyn ni – caiff y grynodeb hon ei chyfnerthu gan 
ddadansoddiad y safon a’r perfformiad a fanylir yng ngweddill yr adroddiad. Ar y cyfan, mae llawer i fod yn 
falch ohono:

Yn y Gwasanaethau Oedolion:
• Mae’r gwasanaethau ataliol ar gyfer oedolion wedi eu datblygu’n dda;
• Mae oedi bychan iawn wrth drosglwyddo gofal rhwng yr ysbyty a’r gymuned;
• Mae gennym wasanaethau demensia integredig sydd ar flaen y gad yn Grand Avenue.
• Mae tystiolaeth o weithio ar sail cryfderau yn y gwasanaethau iechyd meddwl ac anableddau dysgu, 

sy’n cynorthwyo mwy o bobl i adael y gwasanaethau dydd traddodiadol.

Yn y Gwasanaethau Plant:
•  Mae tystiolaeth glir o ddatblygu arfer ar sail cryfderau wrth i bob maes geisio sefydlu’r arwyddion 

diogelwch. 
•  Mae arfer ardderchog yn y gwaith â phobl yn eu harddegau sy’n wynebu risg o fynd i ofal neu sy’n 

cael eu ecsbloetio, trwy Ganolfan Adnoddau Pobl Ifanc a gwaith y tîm Diogelu Dy Hun.
• Mae gwasanaethau mewnol ardderchog yn Crosslands.

Mae tystiolaeth hefyd o feysydd lle mae angen i ni wella. Yn benodol, mae angen i ni:

• Symud i ffwrdd oddi wrth ddibynnu ar weithwyr asiant yng Ngwasanaethau’r Plant.
• Gweithredu dull newydd ar gyfer Atal ac Ymyrryd yn Gynnar.
• Cynorthwyo rhagor o blant i ddiweddu eu cyfnod mewn gofal yn gynt.
•  Mynd i’r afael fel mater o argyfwng ar broblemau o ran digonedd a chyflenwad y llety cywir a’r 

gwasanaethau cymorth ar gyfer plant. 
•  Yn y Gwasanaethau Oedolion, mae angen i ni weithredu arfer ar sail cryfderau a symud tuag at 

ganolbwyntio ar ganlyniadau a chomisiynu yn yr ardal.

Mae llawer i’w wneud ac risgiau i’w rheoli ond ar y cyfan, deellir y blaenoriaethau ar gyfer gwella a’r 
trefniadau gwleidyddol a phartneriaeth cywir. Mae gennym fantra yn y Gwasanaethau Cymdeithasol mai 
‘gwneud y peth iawn hefyd yw’r peth mwyaf cost-effeithiol i’w wneud’. Gall hyn ymddangos yn amlwg 
mewn amryw o ffyrdd. Buddsoddi mewn ail alluogi pobl i gadw eu hunain yn annibynnol a bydd angen llai 
o ofal tymor hir arnynt; buddsoddi mewn darpariaeth maethu yn y sir a rhoi llai o blant mewn lleoliadau 

RHAGAIR Y CYFARWYDDWR A DADANSODDIAD 
O’R PERFFORMIAD
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drud, i ffwrdd o’r cartref ac sydd o’r herwydd yn colli cysylltiad â’u cymuned leol. Mae’n glir, fodd bynnag, 
y caiff yr ethos hwn ei brofi i’r eithaf yn y flwyddyn a ddaw – bydd heriau cyllid cyhoeddus yn crebachu, 
sector gofal cymdeithasol y mae angen iddo ad-drefnu sut mae’n gweithio er mwyn cael y gweithlu cywir, 
demograffeg poblogaeth sy’n tyfu, risgiau cynyddol ecsbloetio plant ac oedolion oll yn brawf go iawn ar 
arweiniad proffesiynol a gwleidyddol. Gall hyn godi ofn, ond trwy unioni’r blaenoriaethau â’n diwylliant, 
partneriaethau, arfer a systemau, rydym mewn sefyllfa dda i barhau i wneud y peth cywir.

Ffocws y flwyddyn nesaf fydd dyfodol cadarnhaol a chynaliadwy ar gyfer y gwasanaethau cymdeithasol 
yng Nghaerdydd a chyda chymorth parhaus ein gweithlu, y Cyngor, partneriaid a chymunedol, rydym 
mewn sefyllfa dda i ateb yr her.

Gwasanaethau Cymdeithasol wrth galon dull gweithredu corfforaethol a 
phartneriaeth o wella canlyniadau ar gyfer ein dinasyddion mwyaf agored i niwed
Mae llwyddiant yn y Gwasanaethau Cymdeithasol yn dibynnu gymaint ar safle canolog y Gwasanaethau 
Cymdeithasol yng Nghaerdydd i flaenoriaethau’r holl awdurdod a safon arweiniad corfforaethol a 
chymorth ag y mae ar arweiniad Gwasanaethau Cymdeithasol proffesiynol. Mae sefyllfa’r Gwasanaethau 
Cymdeithasol yng Nghaerdydd fel rhan o’r 
Gyfarwyddiaeth Pobl a Chymunedau ehangach yn golygu y gwneir y cysylltiadau cywir i gysylltu yn 
strategol a gweithredol ymyrraeth gynnar ac atal, llety, gofal a chymorth a diogelu.

Mae mynd i’r afael ag anghenion y bobl fwyaf agored i niwed yn y ddinas wrth ganol blaenoriaethau 
Uchelgais Prifddinas y Cyngor. Mae’r buddsoddiad mewn atal ac ymyrraeth gynnar ac ardaloedd a 
chymunedau cryf, yn hanfodol i fudo’r rhwystrau y mae plant a theuluoedd, oedolion â iechyd gwael ac 
anableddau a phobl hŷn yn eu profi. Mae Cyngor Caerdydd yn dangos hyn trwy ymrwymiadau polisïau 
a’r flaenoriaeth a roddir i atal a’r Gwasanaethau Cymdeithasol yn y cyllidebau hyd yn oed yn yr adegau o 
gynni mwyaf.

Mae’r Cyngor hefyd wedi ymrwymo wrth ddatblygu partneriaethau cryf, gwydn sy’n canolbwyntio 
ar ganlyniadau ar bob lefel: y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus; y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol a 
phartneriaethau sy’n cysylltu pobl a chymunedau. Mae’r partneriaethau’n rhoi arweiniad system ddi-
dor, ymyriadau a’r dulliau y mae eu hangen i fynd i’r afael â materion cymhleth megis camddefnyddio 
sylweddau, digartrefedd, tlodi ac iechyd meddwl gwael ac ecsbloetiaeth, sy’n effeithio’n anghymesur ar 
bobl ag anghenion gofal a chymorth.

Diben clir, sy’n gyrru strategaeth a gweithrediadau
Bu llawer o’r ffocws ym mlwyddyn ddiwethaf y tîm arwain Gwasanaethau Cymdeithasol ar gyfer 
gweithredu gweledigaeth a diben clir, wedi eu cefnogi gan gynlluniau darparu strategol.
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Yn y Gwasanaethau Plant, ein ymrwymiad yw cynorthwyo plant i fyw yn ddiogel ac yn dda gyda’u 
teuluoedd pan fo’n bosibl. Rydym yn ymrwymo wrth ddeall beth sy’n bwysig i blant a theuluoedd, a 
hyrwyddo eu hawliau a chyfranogi a chynnig yr ystod gywir o wasanaethau ac ymyriadau pan fo angen 
cymorth ychwanegol. Mae ein model ymarfer, Arwyddion Diogelwch, yn cydnabod cryfderau ym mhob 
sefyllfa teuluol, hyd yn oed pan fo’n risgiau’n rhy fawr i blentyn aros gyda’i deulu am gyfnod o amser.

Rydym yn ymrwymo wrth symud y cydbwysedd gofal a chael y canlyniadau canlynol:

• Cynorthwyo rhagor o deuluoedd i ddod yn ofalwyr teuluol;
• Cynorthwyo rhagor o deuluoedd i ddod yn warchodwyr arbennig;
• Recriwtio mwy o ofalwyr maeth awdurdod lleol;
• Gweithio’n wahanol gydag Asiantaethau Maeth Annibynnol;
• Cynorthwyo rhagor o blant a phobl ifainc gartref gyda chynlluniau lles, gofal ac amddiffyn;
• Cynorthwyo rhagor o deuluoedd, plant a phobl ifanc trwy wasanaethau cymorth cynnar ac arbedol;
• Lleihau nifer y plant a’r bobl ifanc a roddir mewn lleoliadau preswyl a hyd y cyfnod amser y maent yno;
•  Adolygu’r holl blant a phobl ifanc sydd ar Orchymyn Gofal ac yn byw gyda’u rhieni ac ystyried a ellid 

rhoi rhai yn ôl i lawr i Orchmynion Goruchwylio;
• Datblygu fframwaith aduno i gynorthwyo’r strategaeth hon.

Yn y Gwasanaethau Oedolion, mae diben a fynegwyd ac egwyddorion sylfaenol sy’n arwain strategaeth ac 
arfer. Dyma’r diben a’r egwyddorion sylfaenol:

• Beth sy’n Bwysig? (Gofal Person-Ganolog)
 o  Dylai bod gwybodaeth, cyngor a chymorth ar gael yn hawdd a dylid eu teilwra at anghenion yr 

unigolion a’u cymunedau;
 o Dylai gwasanaethau adeiladu o nerthoedd yr unigolyn, ei deulu a’i gymuned.

• Cartref yn Gyntaf (Dull Arbedol)
 o  Dylai pecynnau gofal cymdeithasol gynorthwyo pobl i aros yn rhan o’u cymunedau ac aros yn agos 

at eu rhwydweithiau cymdeithasol a diwylliannol;
 o  Dylid cynllunio gwasanaethau o amgylch yr unigolyn gyda chymorth ar waith cyn y daw i bwynt 

argyfwng er mwyn gallu amddiffyn safon eu bywyd yn hirach.

• Cymunedau ac Adnoddau Cynaliadwy (Ardaloedd)
 o  Dylid cynllunio, dylunio a darparu gwasanaethau mewn partneriaeth ag unigolion a sefydliadau i 

sicrhau’r dull mwyaf di-dor bosibl yn y pwynt darparu;
 o Dylai cymorth fod ar gael yn lleol a gwneud y gorau o asedau yn y gymuned.
Dylai blaenoriaethau ar gyfer darparu yng nghyd-destun y diben hwn fod yng Nghynllun Darparu’r 
Gyfarwyddiaeth. Byddwn yn gweithio â phobl y mae ganddynt anghenion gofal a chymorth, gofalwyr, 
cymunedau a phartneriaid i ddarparu cynllun strategol tair blynedd ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol i 
Oedolion a lles yng Nghaerdydd y flwyddyn nesaf. 
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Hawliau a Chyfranogi – Dim byd yn fy nghylch i hebof fi
Un o’r camau gweithredu pwysicaf gan y Cyngor a’r bartneriaid y llynedd oedd cymeradwyo Strategaeth 
Caerdydd sy’n Dda i Blant. Mae’r Cyngor a’i bartneriaid yn y gwasanaeth cyhoeddus yn gweithio gydag 
Unicef i greu Dinas sy’n Dda i Blant. Ni yw Cyngor cyntaf Cymru i wneud hyn ac mae’r rhaglen 3 blynedd 
yn sefydlu hawliau plant yn llywodraethiant, polisi ac ymarfer. Wrth greu lleoedd cynaliadwy lle mae llais, 
anghenion, blaenoriaethau a hawliau’r plentyn yn rhan annatod o bolisïau, rhaglenni a phenderfyniadau 
cyhoeddus ac mae ffocws go iawn ar wella canlyniadau i’n plant a phobl ifanc sydd fwyaf agored i niwed.

Mae Caerdydd sy’n Dda i Blant yn cyd-fynd yn gyfan gwbl â chynllun strategol 3 blynedd Gwasanaethau 
Plant Caerdydd, ‘Cael Canlyniadau Rhagorol’. Mae’r Strategaeth wedi ei datblygu mewn cysylltiad â 
phlant a phobl Ifanc Fforwm Dechrau Disglair, Tîm 11 a Hŷn a Chanolfan Adnoddau’r Glasoed. Rydym yn 
cydnabod bod rhagor o waith i’w wneud i sefydlu hawliau a chyfranogiad yn llawn ym mhopeth rydym 
yn ei wneud o ymarfer i strategaeth a chyfathrebu yn effeithiol. I’r perwyl hwn, rydym yn gweithredu’r ap 
Mind Of My Own, a fydd yn rhoi ffordd uniongyrchol a chyfleus i bobl ifanc i fynegi eu barn, dymuniadau a 
theimladau a ffordd glyfar o’u cofnodi i weithwyr cymdeithasol.

Bu cynnydd sylweddol hefyd wrth roi Caerdydd sy’n Deall Demensia ar waith. Mae e-fodiwl wedi ei 
ddatblygu ar gyfer hyfforddi holl staff y Cyngor ac rydym yn ymgynghori ar wefan sy’n deall demensia. 
Mae busnesau yn parhau i dyngu’r llw demensia. Mae caffis demensia ym mhob hyb cymunedol.

Datblygwyd Strategaeth ar y Cyd Comisiynu Anableddau Dysgu Caerdydd a Bro Morgannwg, a 
gymeradwywyd gan Gabinet Caerdydd ym mis Mai 2019 gyda phobl ag anableddau dysgu a’u rhieni a 
gofalwyr ac mae’r blaenoriaethau’n cynrychioli’r hyn sy’n bwysig gan bobl. Mae’r strategaeth bellach yn 
gosod y safon ar gyfer yr holl ddatblygiadau strategol a pholisi i gael eu datblygu yn ystyrlon a chyda phobl 
o’r cychwyn cyntaf. Mae datblygu cynllun strategol ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol oedolion yn 
flaenoriaeth ar gyfer y flwyddyn nesaf a chaiff ei ddatblygu ar y cyd gyda phobl a chymunedau.

Gweithio di-dor ar waith – gwneud Cymru’n Iachach
Cyhoeddwyd Cymru Iachach, y cynllun cenedlaethol cyntaf ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol yng 
Nghymru ym mis Mehefin 2018. Mae Cymru Iachach yn nodi’r weledigaeth ar gyfer ‘dull system gyfan 
ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol’, sy’n canolbwyntio ar iechyd a lles ac ar atal salwch corfforol 
a meddyliol. Dyma’r tro cyntaf i Lywodraeth Cymru nodi cynllun a rennir ar gyfer iechyd a gofal 
cymdeithasol. Mae’r cynllun yn canolbwyntio ar ‘roi gwasanaethau mwy cyfannol mewn lleoliadau yn y 
gymuned’, a’r nod yw gweld ‘symud o ofal iechyd sy’n canolbwyntio ar drin pobl pan ânt yn wael, i un sy’n 
rhoi gwasanaethau sy’n cynorthwyo pobl i aros yn iach, byw bywydau iachach a byw’n annibynnol cyhyd â 
sydd bosibl’. Sefydlwyd Cronfa Drawsnewid gwerth £100 miliwn i gefnogi gweithredu’r cynllun.
Mae partneriaid trwy Gaerdydd a Bro Morgannwg yn rhoi arweiniad i ofal iechyd a chymdeithasol trwy’r 
rhanbarth trwy’r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol, o dan y cadeirydd, y Cynghorydd Susan Elsmore. Roedd 
Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Caerdydd a’r Fro mewn sefyllfa dda i symud trawsnewid yng Nghymru 
ymlaen ac ef oedd y rhanbarth cyntaf yng Nghymru i gael cymeradwyaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer 
ei gronfa drawsnewid. Mae’r buddsoddiad wedi galluogi datblygiad parhaus y gwasanaethau sy’n 
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gweithredu yn y rhyngwyneb rhwng yr ysbyty a’r gymuned, yn arbennig ‘Ewch â mi Adref’ ac ‘Ewch â mi 
Adref a Mwy’, sy’n cynorthwyo pobl i adael yr ysbyty yn gynt gyda gwasanaethau ataliol neu gyda gofal 
yn y cartref, gan ostwng effaith analluogol aros yn yr ysbyty yn hirach neu’r risg o symud i gartref gofal. 
Mae’r rhaglen drawsnewid hefyd yn cynorthwyo datblygiad cymunedau gwydn yn ne Caerdydd trwy ddull 
ar sail tystiolaeth i ddatblygu cymunedau cydymdeimladol. Mae presgripsiynau cymdeithasol ar waith 
mewn partneriaeth â gofal sylfaenol ledled y Ddinas. Mae gwaith lleol di-dor rhwng y Cyngor a phartneriaid 
yn y GIG hefyd yn datblygu ac rydym wedi sefydlu tîm arwain integredig i roi arweiniad system rhwng y 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, y gymuned a’r tîm gofal canolraddol.

Mae ail gynnig trawsnewid wedi ei ddatblygu gyda ffocws cryf ar weithio cyfannol i ateb anghenion plant, 
pobl ifanc a theuluoedd. Er nad yw’r cynnig hwn wedi ei gymeradwyo eto gan Lywodraeth Cymru, mae’r 
weledigaeth mae’n ei gosod yn cael ei symud ymlaen gan bartneriaeth ranbarthol newydd ei datblygu 
ar gyfer plant, pobl ifanc a theuluoedd. Nod y bartneriaeth ydy sicrhau y gweithredir yr un ffocws ar 
gymuned, ymyrraeth gynnar, atal ac arfer ar sail cryfderau gyda phartneriaid yn y rhanbarth, fel sy’n profi’n 
drawsnewidiol ym mywydau oedolion a phobl hŷn yn benodol.

Partneriaethau ar gyfer atal yn ymrwymo wrth wneud yr hyn sy’n bwysig gan bobl
Mae partneriaethau cryf ac effeithiol hefyd ar waith gyda darparwyr statudol ac anstatudol eraill, i gyfuno 
gwasanaethau i wella canlyniadau a thrawsnewid bywydau plant, pobl ifanc ac oedolion.

Mae gwasanaethau sy’n ymyrryd yn fuan, yn atal uwchraddio angen a chysylltu pobl â’u cymunedau 
wedi parhau i gael effaith sylweddol ar fywydau oedolion yng Nghaerdydd y llynedd. Mae’r datblygiadau 
newydd sylweddol yn cynnwys:

•  Pwynt Cyswllt Cyntaf yn dod y prif bwynt cyswllt ar gyfer project Aros yn Sefydlog, Aros yn Ddiogel yr 
Adran Iechyd, yn rhoi gwybodaeth, cyngor a cymorth ar atal codymau.

•  Cyflwynodd y Gwasanaeth Byw’n Annibynnol weithio yn yr ardal, sy’n annog rhagor o gydweithio 
â gofal sylfaenol ar gyfer presgripsiwn cymdeithasol a hefyd, datblygodd wasanaeth atal codymau 
mewn partneriaeth ag Iechyd y Cyhoedd.

•  Gostyngodd cyfleoedd dydd amseroedd aros o’r atgyfeirio i’r pwynt cyswllt cyntaf a chysylltiadau 
cymunedol ehangach trwy rôl y cydlynydd cymunedol.

•  Mae’r Gwasanaeth Therapi Galwedigaethol wedi gweithio mewn partneriaeth â chyfleusterau i’r 
anabl i gyflwyno’r cynllun GALLUOGI llwybr cyflym, gan gyflymu asesiadau a rhoi addasiadau a 
bu hefyd yn gweithio â’r Ymddiriedolaeth Innovate i dreialu defnyddio technoleg siaradwr clyfar i 
gynorthwyo byw yn annibynnol.

•  Mae’r Gwasanaeth Cyfleusterau i’r Anabl wedi cyflwyno gwasanaeth llwybr cyflym ar gyfer rhyddhau 
o’r ysbyty, gan gefnogi’r agenda atal.

Yn y flwyddyn ddiwethaf, buom yn adeiladu ar gryfderau o amgylch gwybodaeth, cyngor a chymorth a 
gwasanaethau atal ar gyfer oedolion i adolygu trefniadau ar gyfer plant, pobl ifanc a theuluoedd. Ym 
mis Hydref, cymeradwyodd y Cabinet fodel darparu newydd ar gyfer cymorth cynnar ac atal cyfannol. Bu 
gwaith estynedig trwy 2018/19 er mwyn bod y gwasanaeth ar waith o fis Ebrill 2019. Mae datblygiad y 
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gwasanaeth yn cydnabod nad yr Hyb Diogelu Amlasiantaeth sydd yn y sefyllfa orau i roi gwybodaeth, 
cyngor a chymorth oherwydd ei ffocws ar ddiogelu ac amddiffyn risg uchel. Cydnabu’r datblygiad hefyd y 
buddsoddwyd gwasanaethau ardderchog a sylweddol ond y gellid dod o hyd i ddull gwell, mwy cyfannol o 
weithredu ym maes plant a theuluoedd trwy un pwynt cyswllt sy’n cydlynu ystod eang o adnoddau i ateb 
anghenion plant, pobl ifanc a theuluoedd y tu allan i ddiogelu ac amddiffyn statudol.

Adeiladu ar gryfderau, mynd i’r afael â phryderon mewn arfer a strategaeth
Mae Gwasanaethau Cymdeithasol Caerdydd yn ymrwymo wrth weithio ar sail cryfderau. Rydym yn 
buddsoddi yn ein pobl, ein systemau a’n hymarfer ac yn datblygu ein diwylliant i ddeall beth sy’n gryf, 
beth rydyn ni’n poeni amdano a beth mae angen i ni ei wneud nesaf i adeiladu ar gryfderau a gosod 
ystod o gamau gweithredu mewn lle i fynd i’r afael â phryderon.  Yng Ngwasanaethau Plant, rydym nawr 
yn nhrydedd flwyddyn gweithredu Arwyddion Diogelwch fel ein model ymarfer. Rydym wedi cydweithio 
i weithredu gweithio ar sail cryfderau yn y Gwasanaethau Oedolion, gan weithio trwy fuddsoddi mewn 
cyfathrebu cydweithredol, deall beth sy’n bwysig a chytuno ar ganlyniadau gyda phobl.

Rydym wedi adolygu ein dull o sefydlu ymarfer ar sail cryfderau trwy’r holl dimau. Ymrwymiad y tîm arwain 
ydy cynorthwyo ymarfer y rheng flaen, gan fynd i’r afael â materion system ac unioni adnoddau.
Mae cefnogaeth fawr trwy’r hyfforddiant. Cyflawnir sefydlu a chynnal gweithio ar sail cryfderau trwy 
barhau i ddatblygu dulliau ataliol, mentora, dysgu camau gweithredu, sicrhau ansawdd, goruchwylio a 
chomisiynu yn wahanol.

Uchafbwynt eleni fu digwyddiad Dathlu Arwyddion Diogelwch a ddigwyddodd ym mis Ionawr 2019. 
Bu’n ardderchog myfyrio ynghylch sut mae timau trwy’r Gwasanaethau Plant yn gwneud gwahaniaeth 
ym mywydau plant a phobl ifanc a theuluoedd trwy weithio fel hyn gyda chyfranogiad a hawliau yn 
ganolog i’r ffordd y mae timau yn gweithio. Neges allweddol yn yr adroddiad hwn ydy, er y bydd y llwybr 
o hyd yn estyn o’n blaenau er mwyn sefydlu Arwyddion Diogelwch yn ymarfer y Gwasanaethau Plant, 
mae ymroddiad cryf a rhesymau i fod yn optimistaidd ynghylch cynnydd. Bu ffocws o adfywio’r cynllun 
gweithredu a gosod mecanweithiau a fydd yn cynorthwyo cynllunio diogelwch effeithiol a rheoli risg. 
Rydym wedi dechrau rhoi tystiolaeth o ostyngiad yn nifer y plant sy’n mynd i ofal o ganlyniad i gefnogi 
gwneud penderfyniadau a myfyrio ar y cyd. Mae niferoedd y plant sy’n peidio â mynd i ofal, fodd 
bynnag yr isaf yng Nghymru ac mae nifer y plant ar y Gofrestr Amddiffyn Plant hefyd yn isel. Rydym yn 
blaenoriaethu gwaith i adolygu cynlluniau gofal plant sy’n derbyn gofal ond sy’n byw gyda’u rhieni ac 
yn gweithredu fframwaith ar sail tystiolaeth ar gyfer aduno plant â’u teuluoedd biolegol. Yn gadarnhaol, 
rydym wedi gweld cynnydd sylweddol yn nifer y plant a gynorthwyir i fyw gyda rhwydweithiau teulu 
ehangach (gofalwyr sy’n perthyn) o ganlyniad i ddeall y cryfderau sydd yn y teuluoedd ehangach.

Mae ymarfer ar sail cryfderau yn y Gwasanaethau Oedolion mewn cam cynharach gweithredu ond 
mae enghreifftiau o’r ethos hwn yn sail i’r ffordd rydym yn gweithio ochr yn ochr â phobl, trwy waith y 
gwasanaeth Byw yn Annibynnol, Pwynt Cyswllt Cyntaf, Gwasanaethau Iechyd Meddwl i Oedolion a’r 
Gwasanaethau Anableddau Dysgu. Mae gwrando ar y person, gwneud beth sy’n bwysig a datblygu 
gwasanaethau sy’n rhoi’r gallu i bobl fyw’r bywydau maen nhw eisiau eu byw, eu cysylltu â gofal a 
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chymorth yn amlwg yn y gwasanaethau hyn trwy astudiaethau achos ac adborth. Cychwynnodd rhaglen 
18 mis er mwyn gweithredu gweithio ar sail cryfderau yn systematig ym mhob rhan yn y Gwasanaethau 
Oedolion yn fuan yn 2019. Mae rhaglen hyfforddi gynhwysfawr, Cyfathrebu Cydweithredol, yn cael ei 
darparu a’i chefnogi gan ddull systematig i sefydlu ymarfer ar sail cryfderau trwy oruchwylio, cymryd risgiau 
cadarnhaol, sicrwydd ansawdd a chomisiynu.

Gweithlu gofal cymdeithasol addas at y diben
Caffaeliad mwyaf y Gwasanaethau Cymdeithasol yw ein gweithlu. Mae gan Gaerdydd weithlu ymroddgar 
iawn sy’n cymryd y cam ychwanegol yn rheolaidd i ddiogelu, amddiffyn a chefnogi lles y bobl
rydym yn gweithio â nhw. Mae ein gweithlu’n hynod ymroddgar i’r gwaith maen nhw’n ei wneud. 
Mae’r Cyngor wedi buddsoddi yn sylweddol mewn cefnogi trawsnewid y Gwasanaethau Cymdeithasol 
trwy hyfforddi, datblygu a datblygu systemau. Mae angen yr un cyfarwyddyd, datblygiad a systemau 
wedi unioni ar ein gweithlu i wneud y gwaith maen nhw’n ymdrechu i’w wneud. Mae gennym y blociau 
adeiladu, gyda strwythur arweiniad cydweithredol newydd drwy’r Gwasanaethau Cymdeithasol, i ddod â’r 
rhagoriaeth gwasanaeth cyfan rydym yn anelu tuag ato ar gyfer ein holl ddinasyddion.

Mae heriau sylweddol hefyd. Mae datblygu’r gweithlu yn flaenoriaeth fawr yn y Gwasanaethau Oedolion 
a Phlant, er bod y problemau yn wahanol. Mae strwythur uwch dîm rheoli at y diben yn cael ei weithredu, a 
fydd yn dod â’r arweiniad cywir trwy’r Gwasanaethau Cymdeithasol cyfan.

Cadw a recriwtio gweithwyr cymdeithasol yw’r flaenoriaeth bennaf yng Ngwasanaethau Plant Mae 
niferoedd y swyddi gweithwyr cymdeithasol a lenwir gan weithwyr asiant yn rhy uchel. Mae ymgysylltu 
â myfyrwyr gwaith cymdeithasol a darpar weithwyr posibl eraill yn dangos bod pobl sy’n cael lleoliadau 
gwaith yng Nghaerdydd yn cael profiad cadarnhaol a chefnogol. Mae pryderon ynghylch lefelau cyflogau 
a phrosesau recriwtio. Mae strategaeth recriwtio a chadw wedi ei datblygu; mae cymysgedd sgiliau yn cael 
ei adolygu trwy’r timau ac mae’r broses i gefnogi recriwtio effeithiol wedi ei hadolygu i sicrhau eu bod mor 
effeithlon â phosibl. Mae’r perthnasoedd â’r prifysgolion yn cael eu hatgyfnerthu. Mae nifer y secondiadau 
mewnol i gyrsiau gwaith cymdeithasol wedi cynyddu o 2 i 8. Mae’r llwybr gyrfaoedd, cyfleoedd datblygu a 
chyfleoedd i arbenigo yn cael eu tynnu ynghyd fel y cynnig gweithlu.

Yn y Gwasanaethau Oedolion mae graddau uchel o sefydlogrwydd gweithlu a lefel isel o weithlu 
asiantaeth. Mae angen blaenoriaethol i ddatblygu llwybrau gyrfaol i gynorthwyo gweithredu gwaith ar sail 
cryfderau a datblygu cynllun gweithlu sy’n gwneud y gorau o gymysgedd sgiliau trwy’r timau. Mae heriau 
o ran cadw a a recriwtio i swyddi arbenigol, yn arbennig Ymarferwyr Iechyd Meddwl Cymeradwy, sy’n 
gofyn am dull tebyg i strategaeth y Gwasanaethau Plant – yn benodol wrth gefnogi’r gweithlu mewnol i 
ddatblygu fel Ymarferwyr Iechyd Meddwl Cymeradwy.
Fel Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol, mae cyfrifoldeb arna i dros arwain y gweithlu trwy’r 
sector gofal cymdeithasol cyfan. Mae Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 
yn gofyn bod pob gweithiwr gofal yn cofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru. Agorodd y gofrestr ar 
gyfer gweithwyr gofal yn y cartref yn 2018 ac bydd yn ofynnol eu bod yn cofrestru o 2020. Bu cofrestru’n 
araf dros y flwyddyn ddiwethaf ac mae angen cyflymu’r broses a chanolbwyntio’n fwy ar y gwaith gyda 
darparwyr ac addysg a bydd darparwyr hyfforddiant yn parhau i fod yn flaenoriaeth fawr y flwyddyn nesaf. 
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Gan weithio gyda Gofal Cymdeithasol Cymru a’r partneriaid rhanbarthol, byddwn yn hyrwyddo gofal 
fel gyrfa, yn gysylltiedig â’r strategaeth ehangach i ddatblygu llwybrau gyrfa, hyfforddiant a datblygu a 
safonau ymarfer. Mae’r gwaith hwn yn gysylltiedig â chomisiynu gofal yn well a’r cyfle a ddaw yn sgil polisi 
Llywodraeth Cymru fel y nodir yn Ffyniant i Bawb trwy nodi gofal cymdeithasol fel un o’r pum maes lle 
mae’r potensial mwyaf o ran cyfrannu at ffyniant hirdymor a lles Cymru.

Darparu gwasanaethau hyblyg sy’n rhoi’r gallu i bobl fyw’r bywydau maen nhw 
eisiau byw
Rydym yn ymrwymo wrth ddatblygu ystod o wasanaethau mewnol ac wedi eu comisiynu, sydd o safon 
uchel ac sy’n ddigon hyblyg i ddod â chanlyniadau a fydd yn gwella bywydau pobl. Mae’r Cyngor a 
darparwyr allanol yn darparu gwasanaethau ardderchog, sy’n cael effaith anhygoel ar fywydau’r bobl 
maent yn gweithio â nhw.

Yn y Gwasanaethau Plant, cafodd y cartref plant, Crosslands, adroddiad rheoliadol cadarnhaol iawn a 
amlygodd sut mae gweithio ar sail cryfderau yn cael ei ddefnyddio i gefnogi’r plant a’r bobl ifanc sy’n byw 
yno. Mae gennym wasanaethau wedi eu datblygu, megis Canolfan Adnoddau’r Glasoed a Diogelu Dy Hun, 
sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc sydd mewn risg uchel o fynd i ofal neu
gael eu hecsbloetio. Mae Cymorth i Deuluoedd yn gweithio gyda gwasanaethau cymorth cynnar eraill, 
sydd wedi datblygu gweithio ar sail cryfderau gyda theuluoedd y tu allan i’r gwasanaethau statudol. Mae 
nifer y gofalwyr maeth yng Nghaerdydd yn gymharol isel o’u cymharu â gweddill Cymru, felly rydym wedi 
adolygu’r ffordd rydym yn gweithio i recriwtio, cadw a chefnogi gofalwyr maeth. Mae digonedd a safon y 
math cywir o ddarpariaeth preswyl yn bryder.

Yn y Gwasanaethau Oedolion, yn strategol rydym wedi gweithio â phartneriaid trwy’r rhanbarth i 
ddatblygu Strategaeth Comisiynu ar y Cyd Caerdydd a Bro Morgannwg ar gyfer Pobl ag Anableddau 
Dysgu, sy’n cynrychioli’r hyn sy’n bwysig i bobl sy’n byw ag anabledd dysgu. Cymeradwywyd Strategaeth 
Llety i Bobl Hŷn gan y Cabinet, sy’n nodi yn glir y llety mae pobl eisiau i fod ar gael iddynt os yw eu hangen 
am ofal a chymorth yn cynyddu wrth iddynt dyfu yn hŷn.

Mae cyfleoedd dydd ardderchog ar gyfer pobl ag anableddau dysgu a gwasanaethau iechyd meddwl, 
sy’n cysylltu pobl ag adnoddau cymunedol, i gyfleoedd gwirfoddoli a gwaith a chynnal lles trwy cymorth 
cyfoedion, galwedigaeth a therapi. Mae safon uchel o fyw â chymorth ar gyfer pobl ag anableddau dysgu 
ac ystod o lety gwahanol a dewisiadau cymorth ar gyfer pobl trwy’r llwybr bywyd. Mae’r system comisiynu 
gofal yn y cartref bresennol wedi cynyddu capasiti yn llwyddiannus trwy Gaerdydd, ac mae wedi bod yn 
ffactor sylweddol o ran sicrhau lefelau isel o oedi wrth drosglwyddo gofal ar gyfer pobl a gaiff eu rhyddhau 
o’r ysbyty wrth gymharu â’r anawsterau a brofwyd mewn rhannau eraill yng Nghaerdydd.

Wrth adeiladu ar y cryfderau hyn, mae meysydd hefyd lle mae angen i ni gyflymu gwasanaeth mewnol 
gwell gyda threfniadau datblygu a chomisiynu.
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Mae Strategaeth Gomisiynu ar gyfer Plant ar waith, a fydd yn gyrru gwelliant cynt o ran safon a digonedd 
y llety a’r gwasanaethau cymorth cywir. Mae heriau sylweddol ar hyn o bryd o ran cael y gwasanaethau 
cywir yn yr amser cywir, sy’n arwain at blant yn mynd i leoliadau nad ydynt yn cydweddu’n llawn â’u 
cynllun gofal. Mae’r Cyngor wedi ymrwymo wrth ostwng nifer y bobl ifanc sy’n cael llety, gofal a chymorth y 
tu allan i Gaerdydd os nad yw er eu lles gorau. I wneud hyn, rydym yn gweithio’n fewnol a chyda darparwyr 
allanol i ddatblygu darpariaeth maethu a phreswyl. Rydym hefyd yn ehangu gwasanaethau ymyl gofal i 
blant iau a’u teuluoedd gan ddatblygu o
lwyddiannau Canolfan Adnoddau’r Glasoed a gweithredu ystod o wasanaethau i gynorthwyo aduno 
plant a phobl ifanc a’u teuluoedd. Rydym yn gweithio gyda’n partneriaid yn y cydweithfa mabwysiadu 
rhanbarthol i gynyddu nifer y plant yng Nghaerdydd sy’n cael eu mabwysiadu yn llwyddiannus ac i wella 
cymorth mabwysiadu.

Yng Ngwasanaethau Oedolion, rydym yn gweithio gyda darparwyr cartref gofal i wneud ymarfer cost 
gofal cynhwysfawr a fydd yn arwain at ddealltwriaeth gynhwysfawr o gost darparu gofal preswyl yng 
Nghaerdydd. Bydd hyn yn mynd i’r afael â’r anghydraddoldebau presennol a delir ar gyfer gwasanaethau 
cartref gofal tebyg trwy’r Ddinas. Rydym yn gweithio gyda phartneriaid rhanbarthol i gytuno ar gontract 
newydd gyda chartrefi gofal a fydd yn sicrhau ein bod yn contractio am safon.

Ym mis Hydref 2018, cymeradwyodd Cabinet ddull newydd o gomisiynu gofal yn y cartref a fydd ar waith 
o fis Tachwedd 2020 ac a fydd yn rhoi ffocws ar weithio yn yr ardaloedd. Byddwn yn treialu ffyrdd newydd 
o weithio yn y flwyddyn nesaf. Mae’r ffordd well o gomisiynu gofal yn y cartref yn cael ei fwrw yn ei flaen ar 
y cyd â gweithredu adolygiad ar y Tîm Adnoddau Cymunedol, sy’n cynorthwyo ail-ddylunio’r gwasanaeth i 
gefnogi rhagor o bobl i gael cymorth ailalluogi pan gânt eu rhyddhau o’r ysbyty ac i’r gymuned,
i’w gwneud mor annibynnol â phosibl. Rydym hefyd yn gweithredu ailalluogi preswyl, sy’n rhoi cam rhwng 
yr ysbyty a’r cartref ar gyfer pobl y gallai bod risg y byddai arnynt angen gofal hirdymor fel arall.

Bu monitro ac adolygu safon y gofal a roddir yn ffocws allweddol yn 2018/2019; bu gwaith effeithiol i reoli 
pryderon sylweddol i ddiogelu ac amddiffyn pobl pan fo problemau ynghylch perfformiad y darparwyr. 
Mae angen i ni weithio’n wahanol i ymyrryd ynghynt â darparwyr pan fo arwyddion cynnar bod angen 
gwella’r cymorth.

Yn yr adran Anableddau Dysgu, mae gwaith yn mynd rhagddo i ddatblygu cynlluniau gweithredu 
strategaeth. Mae darn mawr o waith i ailgomisiynu’r gwasanaethau byw â chymorth. Rydym hefyd yn 
parhau i ddatblygu cyfleoedd dydd iechyd meddwl ac anableddau dysgu. Mae’r Cyngor yn buddsoddi 
mewn gweithwyr pontio yn Nhŷ Canna i weithio gyda phobl ifanc gyda salwch meddwl. Mae’r 
Gwasanaethau Anableddau Dysgu yn atgyfnerthu cysylltiadau ag i Mewn i Waith i wneud y gorau o’r 
cyfleoedd i bobl gyrraedd eu targedau cyflogaeth, addysg a hyfforddiant.
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Gweithio mewn partneriaeth i gadw pobl yn ddiogel
Diogelu plant ac oedolion sy’n wynebu risg ydy prif flaenoriaeth y Cyngor a’i bartneriaid.  Mae Caerdydd 
yn gweithio â phartneriaid mewn Hyb Diogelu Aml Asiantaeth i dderbyn ac ymateb i bryderon ynghylch 
diogelu. Bu datblygu’r Hyb Diogelu yn gam cadarnhaol o ran rhannu gwybodaeth, rheoli risgiau a
gwneud penderfyniadau amserol. Bu gwaith sylweddol dros y flwyddyn ddiwethaf i wella safon a 
phrydlondeb gwneud penderfyniadau a gwella gwaith rhwng yr Hyb Diogelu a’r timau Derbyn ac Asesu 
yn y Gwasanaethau Plant. Rydym hefyd wedi adolygu prydlondeb ac effeithiolrwydd diogelu oedolion ac 
rydym yn bwrw cynllun gwella ymlaen i wella prydlondeb ac effeithiolrwydd penderfynu ac ymchwilio. Prif 
flaenoriaeth ar gyfer diogelu ac amddiffyn oedolion a phlant yn y flwyddyn
nesaf fydd gweithredu Gweithdrefnau Diogelu Cymru Gyfan. Bwrdd Diogelu Rhanbarthol Caerdydd a Bro 
Morgannwg fu’n arwain y gwaith, ar ran holl fyrddau diogelu Cymru.

Rydym hefyd wedi gweithio i ddatblygu arfer yng ngwaith y Swyddog Adolygu Annibynnol a gwasanaeth 
y cadeirydd cynadleddau. Rydym yn ymdrechu i wella problemau system a phroses yn y gwasanaethau 
a sicrhau bod y capasiti cywir gennym oherwydd bod nifer y plant sy’n derbyn gofal wedi codi. 
Mae amlygrwydd llais plant a phobl ifanc a phobl ifanc yn arwain eu hadolygiadau wedi datblygu 
trwy’r flwyddyn.

Rydym wedi atgyfnerthu llywodraethiant ac arweiniad diogelu o safbwynt y Cyngor a phartneriaethau. 
Mae Aelodau’r Bwrdd Diogelu Corfforaethol, y mae’r Aelod Cabinet dros Adnoddau yn gadeirydd arno, ar 
lefel Cyfarwyddwyr ac mae’r cynnydd o ran sefydlu diogelu corfforaethol dros y flwyddyn ddiwethaf wedi ei 
gydnabod gan Archwiliad Mewnol a Swyddfa Archwilio Cymru.

Rydym wedi datblygu, gyda phartneriaid, Grŵp Gweithredol Lleol ar gyfer Diogelu, gyda’r Prif Weithredwr 
fel cadeirydd ac sy’n adrodd wrth y Bwrdd diogelu Rhanbarthol i sicrhau dealltwriaeth well o’r risgiau 
diogelu allweddol sy’n wynebu’r ddinas a dull aml-asiantaeth ar sail tystiolaeth i fynd i’r afael â’r risgiau 
hynny. Bu cynnydd sylweddol yn y gwaith aml-asiantaeth i fynd i’r afael yn strategol a gweithrediadol 
â’r risg o ecsbloetio plant, pobl ifanc ac oedolion. Bydd bwrw ymlaen â’r gwaith hwn yn parhau i fod yn 
flaenoriaeth sylweddol y flwyddyn nesaf.
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Canlyniadau Arolygon
Daeth Arolygaeth Gofal Cymru yn adrodd ar Gartref Plant Crosslands a gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr 2018 
i’r casgliad canlynol: “Cawsom fod pobl ifanc yn cael gofal da gan dîm staff a rheolwyr cyson. Caiff pobl 
ifanc gymorth gan dîm staff wedi eu hyfforddi’n dda, sy’n defnyddio “Arwyddion Diogelwch” fel y model 
gofal sylfaenol ar y cyd â chyfiawnder adferol, cynlluniau unigol ac asesiadau risg. Cymerir gofal i gynnwys 
pobl ifanc mewn gweithgareddau addysg, iechyd, cymdeithasol a hamdden a chynnal cysylltiadau teuluol 
cadarnhaol yn unol â chynlluniau gofal unigol. Gwelsom fod pobl ifanc yn gwneud cynnydd.”

Arolwg Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol Links – Cafodd arolygon ar y cyd gan Arolygiaeth Iechyd Cymru 
/ Arolygiaeth Gofal Cymru dystiolaeth bod Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol The Links yn rhoi gofal diogel ac 
effeithiol a bod bodlondeb y defnyddiwr gwybodaeth yn uchel. Nodwyd rhai meysydd ar gyfer gwella, yn 
fwyaf amlwg yn yr amgylchedd sy’n mynd a’i ben iddo, a nodwyd camau i’w cymryd yn yr asesiadau risg 
amgylcheddol, y mae angen eu gweithredu er mwyn sicrhau y caiff yr holl risgiau eu rheoli’n briodol. Roedd 
systemau mewn lle i hyrwyddo gofal diogel ac effeithiol, o atgyfeirio, asesu, cynllunio gofal a thriniaeth, 
tan ryddhau. Cafodd yr arolwg fod nifer o fentrau rhagweithiol wedi eu datblygu i helpu i wella profiad 
defnyddwyr gwasanaeth o’r gwasanaethau. Ar y cyfan, roedd y cadw cofnodion o safon dda. Fodd bynnag, 
roedd angen gwella agweddau ar gadw cofnodion, rheoli meddyginiaethau, ymarfer diogelu a chyfannu 
gwasanaethau eirioli. Ar y cyfan, cafodd yr arolwg fod y tîm rheoli ac arwain yn effeithiol a dywedodd 
staff wrthym eu bod yn teimlo eu bod yn cael cefnogaeth. Roedd cyfleoedd da ar gyfer hyfforddiant mwy 
arbenigol ac roedd staff yn cael goruchwyliaeth ac adolygiadau perfformiad.

Gweithgarwch a ffocws ym Mhwynt Cyswllt Cyntaf y Gwasanaethau Oedolion) – Ymwelodd 
Arolygiaeth Gofal Cymru â’r Pwynt Cyswllt Cyntaf ym mis Ebrill 2019. Roedd yr adborth a gafwyd yn 
gadarnhaol iawn ac yn dangos bod y staff a oedd yn gweithio yn neu ar y cyd â’r Pwynt Cyswllt Cyntaf 
yn frwdfrydig ac yn teimlo bod cyd-leoli yn gwneud gwahaniaeth go iawn o ran cydweithio. Dywedodd yr 
Arolygiaeth “Cawsom fod y staff yn trin pobl â pharch ac yn rhoi pwynt cyswllt cyntaf cadarnhaol i bobl. 
Roedd y staff y siaradom â nhw yn frwdfrydig ac yn gadarnhaol ynghylch gweithio ar y cyd â disgyblaethau 
eraill ac roedd y sampl bychan o bobl y siaradom â nhw ac a fu mewn cysylltiad â gwasanaethau yn 
gadarnhaol ynghylch yr ymateb a gawson”.

Gweithgarwch â ffocws yn y Gwasanaeth Cymorth i Deuluoedd (y Gwasanaethau Plant) – 
Ymwelodd Arolygiaeth Gofal Cymru â’r Gwasanaeth Cymorth i Deuluoedd ym mis Ebrill 2019. Yn yr 
adborth a gafwyd yn y llythyr blynyddol gan yr Arolygiaeth, dywedwyd y bu “datblygiad sylweddol mewn 
mesurau ataliol y cymorth cynnar dros y 12 mis diwethaf...” Gwelsom ddiwylliant tîm lle y mae llais y 
plentyn yn ganolog i ymarfer. Clywsom am waith â theuluoedd lle cafwyd canlyniadau cadarnhaol a 
gwelsom enghreifftiau o adborth cadarnhaol iawn gan deuluoedd a gafodd ymyriadau.”
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Cyfarfod Adolygiad Perfformiad AGC – cynhaliwyd y cyfarfod adolygu perfformiad blynyddol ag AGC yn 
ystod y flwyddyn a bu’n un cadarnhaol. Nododd yr ymateb gan AGC fod “cyfarwyddiaeth gwasanaethau 
cymdeithasol yr awdurdod lleol wedi profi nifer o newidiadau ar lefel yr uwch dîm rheoli dros y 12 mis 
diwethaf. Mae’r gyfarwyddiaeth wedi defnyddio’r newidiadau hyn fel cyfle i adeiladu ar arfer dda a 
meysydd i’w hadolygu ar gyfer datblygu ar draws yr holl wasanaeth. O ganlyniad, mae’r gyfarwyddiaeth 
wedi cael dealltwriaeth dda o’i chryfderau ei hun a’r meysydd sy’n heriol yn y gwasanaethau oedolion 
a phlant.”

Bu’r Gwasanaethau Oedolion yn rhan o hunanasesiad mewn perthynas ag oedolion hŷn. Roedd yr ymateb 
gan AGC yn aros ar amser ysgrifennu hwn.

Y Broses Herio 
Roedd y dadansoddiad a’r beirniadaethau yn yr adroddiad hwn yn destun proses herio a oedd yn cynnwys 
profi a chasglu adborth gan dimau staff trwy’r Rhwydwaith Cenhadon Staff. Cynhaliwyd digwyddiadau 
herio gyda Chyngor Trydydd Sector Caerdydd a chynhaliwyd digwyddiad adborth ar wahân ar gyfer plant 
sy’n derbyn gofal a’r rhai sy’n gadael gofal. Gyda’i gilydd, rhoddodd y sesiynau ymgysylltu hyn y gallu i ni 
gryfhau ein gwerthusiad ac addasu’r adroddiad hwn fel oedd yn briodol. Nid aeth sesiwn a gynlluniwyd 
gyda dinasyddion yn ei blaen oherwydd niferoedd isel, ond ystyrir cynnal digwyddiad yn hwyrach yn y 
flwyddyn i gasglu adborth ar ddyluniad a ffurf yr adroddiad er mwyn sicrhau bod adroddiadau’r dyfodol 
mor hawdd eu darllen â phosibl.
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HERIAU’R DYFODOL 

Y prif heriau i Wasanaethau Cymdeithasol Caerdydd: 

1 Recriwtio, cadw a datblygu gweithlu gofal cymdeithasol parhaol gyda’r gwerthoedd, y sgiliau a’r 
profiad cywir a dileu’r angen am weithwyr asiant.

2 Gweithredu cynllun tair blynedd sy’n cyfuno cynllunio gwasanaethau a chyllid ar sail tystiolaeth 
gadarn ac achosion busnes.

3 Gweithredu dull gweithredu ar sail hawliau trwy’r Gwasanaethau Oedolion a Phlant.

4 Gweithredu Strategaeth Ecsbloetio a fydd yn cynnwys themâu newydd ecsbloetiaeth a’r rhai sy’n 
dod i'r amlwg.

5 Gweithredu gwaith sy’n ganlyniad i gynnig trawsnewid llwyddiannus a chynigion trawsnewid 
ychwanegol.

6
Gweithredu trwy ddull arfer ym maes anabledd sy’n cynnwys pob oedran sy’n gweithio gyda 
phlant, pobl ifanc, oedolion a theuluoedd trwy’r cwrs bywyd i roi dilyniant yn y gweithlu, diwylliant, 
ymarfer a’r gwasanaethau.

7 Gweithredu Gweithdrefnau Diogelu Cymru Gyfan gyda phartneriaid.

Y prif heriau i’r Gwasanaethau Plant: 

1 Gweithredu a sefydlu gwasanaethau cymorth cynnar i ostwng y galw ar wasanaethau mwy dwys.

2 Dod â’r newid diwylliannol y mae ei angen i sefydlu defnyddio model arfer Arwyddion Diogelwch 
trwy’r Gwasanaethau Plant a chyda phartneriaid. 

3
Comisiynu digon o’r math cywir o wasanaethau yng Nghaerdydd i fodloni anghenion plant 
sy’n derbyn gofal yn effeithiol a chost-effeithiol, ochr yn ochr â lleihau’n ddiogel nifer y plant y mae 
angen gofal arnynt.

4 Gweithio gyda Chynghorwyr ac Aelodau i sicrhau bod y Cyngor yn cyflawni ei gyfrifoldebau 
rhianta corfforaethol ar gyfer y nifer uwch o blant sy’n derbyn gofal.

5
Symud i weithio mewn ardaloedd i roi’r gallu i staff i weithio’n agos mewn partneriaeth â 
chlystyrau ysgol, gwasanaethau cymorth cynnaf, gwasanaethau iechyd a’r heddlu i hybu lles a 
diogelwch plant yn ogystal â gostwng yr angen am drosglwyddo’r baich o dîm i dîm.
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Y prif heriau sy’n wynebu’r Gwasanaethau Oedolion: 

1 Mae angen cael y newid diwylliannol i sefydlu dull ar sail cryfderau o wneud gwaith cymdeithasol
gydag oedolion.

2  Cynnal y farchnad gofal cartref a nyrsio – gweithio gyda darparwyr i weithredu gofynion Deddf 
Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016. 

3  Datblygu gweithio yn yr ardal leol sy’n cysylltu pobl ag anghenion gofal a chymorth ag asedau 
cymunedol gan leihau’r angen am gymorth gofal cymdeithasol hirdymor. 

4 Datblygu gweithio cyfannol gyda phartneriaid yn y gwasanaeth cyhoeddus.
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3SUT MAE POBL YN LLUNIO EIN GWASANAETHAU? 

Mae Gwasanaethau Cymdeithasol Caerdydd yn ymrwymo wrth greu’r amodau sy’n hyrwyddo ac yn 
sefydlu ymgysylltiad ystyrlon effeithiol gyda phobl wrth galon datblygiad ein gwasanaeth ac adolygu 
gweithgareddau. Trwy gynnig ystod o gweithgareddau ymgysylltu a chyfranogi, rydym  yn ceisio rhoi pobl 
wrth ganol ein penderfyniadau, gan sicrhau y caiff y bobl y mae arnynt angen gofal a chymorth a’r rhai 
sy’n gofalu am bobl sy’n cael gwasanaethau yn cael cyfle iawn i gymryd rhan ar lefel ac mewn ffordd sy’n 
addas ar eu cyfer.

Er mwyn sicrhau y cynllunir ymgysylltu, mewn modd ystyrlon a phrydlon, rydym wedi dod â’n 
holl weithgareddau cyfathrebu ac ymgysylltu dan yn Fframwaith Ymgysylltu â’r Dinesyddion. Mae’r 
fframwaith yn cyflwyno ymrwymiad Gwasanaethau Cymdeithasol wrth ymgysylltu. Mae’n cynnwys 
amcanion ymgysylltu, ein rhesymeg dros gynnwys dinasyddion wrth wneud penderfyniadau a’r 
gwahanol ddulliau rydym yn eu defnyddio i sicrhau ymgysylltiad pawb sydd am gymryd rhan.

Rydym hefyd yn datblygu Polisi Ymgysylltu a Chyd Gynhyrchu Cymunedol ar y cyd â Chyngor Bro 
Morgannwg, ac mae hwn yn nodi’r dulliau y byddwn yn eu cymryd o ran gweithio ag ymgysylltiad a chyd-
gynhyrchu cymunedol ar lefel strategol, gweithredol ac unigol. Bydd yr egwyddorion sydd yn y Ddeddf 
Galluedd Meddyliol hefyd yn berthnasol.

Mae esiamplau o sut mae pobl wedi cymryd rhan mewn gwaith i ddatblygu yn ystod y flwyddyn 
yn cynnwys: 

•  Datblygu Straeon Digidol lle caiff dinasyddion gyfle i rannu eu profiadau o dderbyn gwasanaethau 
ar ffilm. Mae straeon digidol wedi eu cynhyrchu ar gyfer Canolfan Adnoddau’r Glasoed (https://
youtu.be/B1Uu8_sOILc) a bydd straeon ar gyfer y Tîm Adnoddau Cymunedol, Anableddau Dysgu, 
Byw â Chymorth, Cyfleoedd Dydd ar gyfer Pobl Hŷn a Diogelu Dy Hun yn dilyn yn 2019/20.

• Anfonwyd Arolwg Meintiol at ddinasyddion, yn ceisio adborth am y gwasanaethau a gawsant. 

•  Cynorthwyo dinasyddion i gymryd rhan yn ein proses recriwtio ar gyfer staff yn unol â’r Weithdrefn 
Recriwtio Diogel fel aelodau panel cyfweliadau. Enghraifft o broses recriwtio yn cynnwys 
dinasyddion yn ystod y flwyddyn ydy pobl ifanc yn cymryd rhan wrth recriwtio i swyddi Swyddogion 
Adolygu Annibynnol.

•  Grŵp Dysgwyr Disglair – mae’r grŵp sefydledig hwn o blant sy’n derbyn gofal ac sy’n gadael gofal 
yn ymgysylltu mewn datblygiadau gwasanaeth a pholisi gyda chymorth ein darparwr eiriolaeth, y 
Gwasanaeth Eiriolaeth Genedlaethol i Ieuenctid (NYAS).

•   Seremoni Wobrwyo Flynyddol Dysgwyr Disglair yn dathlu llwyddiannau Plant sy’n Derbyn 
Gofal ac sy’n Gadael Gofal a drefnir ac a gynhelir gan blant a phobl ifanc.
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SUT MAE POBL YN LLUNIO EIN GWASANAETHAU? 

•  Gan adeiladu ar Raglen Cenhadon Diogelu Dy Hun yn 2018, cynhaliwyd digwyddiad arall ym mis 
Mawrth 2019 gyda 30 Cennad o 8 ysgol. Nod y Rhaglen Cenhadon ydy:

 o Codi ymwybyddiaeth ymhlith pobl ifanc o’r amryw ffurfiau ar ecsbloetiaeth, yr arwyddion i’w 
gweld a sut mae cadw’n ddiogel;

 o Lleihau’r risg y caiff plant eu hecsbloetio;
 o Grymuso pobl ifanc a defnyddio eu hangerdd a’u brwdfrydedd i anfon y negeseuon allweddol 
i bobl ifanc trwy Gaerdydd.

•  Ymgysylltodd y Rhaglen Dyfodol Anableddau â theuluoedd a phlant sy’n mynd i Tŷ Gwyn 
er mwyn cynorthwyo â datblygiad gwasanaethau allan o’r ysgol ar gyfer plant sydd ag 
anghenion cymhleth.

  Roedd y gweithgarwch yn cynnwys trafod ac ymgysylltu â theuluoedd ynghylch darpariaeth 
gwasanaeth bresennol a datblygu nifer o gynlluniau peilot gyda phlant ag Anhwylder ar y Sbectrwm 
Awtistiaeth, ymddygiad heriol ac Anableddau Dysgu Dwys Lluosog.

•  Mae person ifanc yn gweithredu fel ymgynghorydd i’r Pwyllgor Ymgynghori Rhianta 
Corfforaethol. 

•  Mae pobl ifanc sy’n cael ymyriadau’r Gwasanaeth Troseddwyr Ifainc wedi cael eu hannog i 
gymryd rhan mewn prosesau strategol y Gwasanaeth. Roedd pobl ifanc yn rhan o’r broses werthuso 
pan gawsom Wasanaeth Uniongyrchol a bu person ifanc yn rhan o’r broses recriwtio ar gyfer 
gwirfoddolwyr yn ystod y flwyddyn.

•  Mae cynlluniau yn cael eu datblygu ar gyfer pobl ifanc i fod yn rhan o ddatblygu’r Strategaeth y 
Gwasanaethau Plant.

•  Cymorth ar gomisiwn ar gyfer teuluoedd sy’n gofalu am berthynas ag anabledd dysgu i 
ymgysylltu ag ymgynghoriad gwasanaeth a gwerthuso.

• Byw â Chymorth i Oedolion sy’n Agored i Niwed – Camddefnyddio Sylweddau – ymgysylltodd pobl 
ag adolygiad a model byw â chymorth.

•  Byw â Chymorth Anabledd Dysgu – cydgasglodd ymgynghoriad trwy’r Bwrdd Partneriaeth 
Anableddau Dysgu a Thîm Byw â Chymorth wybodaeth am farn/ylwadau pobl ynghylch y 
gwasanaeth nawr ac yn y dyfodol.

•  Strategaeth Comisiynu ar y Cyd Anabledd Dysgu – cynhaliwyd arolwg proffesiynol a theulu gan y 
Sefydliad ar gyfer Gofal Cyhoeddus.

•  Seibiant ar gyfer Oedolion ag Anabledd Dysgu – roedd pobl yn ymgysylltu â dylunio llety seibiant 
yn y dyfodol.
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Isod mae rhai dyfyniadau sy’n dangos y profiad a gafodd pobl pan wnaethom ni bethau’n iawn:

• Merch defnyddiwr Tîm Adnoddau Cymunedol:

“Diolch gymaint i chi bob un am helpu fy mam i fyw gartref yn ddiogel ar ôl bod yn Ysbyty’r 
Brifysgol ac Ysbyty Llandochau.  Rydyn ni’n dau yn hynod ddiolchgar am eich cymorth ac yn 

gwerthfawrogi popeth a wnaethoch drosti.”

• Rhiant:

“Hoffwn ddiolch i fy ngweithiwr cymdeithasol am yr holl gymorth a roddodd i mi, fy nghefnogi bob 
cam o’r daith a holi i weld sut ydw i. Y llynedd, ces i amser called iawn a helpaist ti fi trwy fy achos llys 

a rhoi llawer o ddewder a hyder i mi, bûm i’n lwcus dy fod ti wrth fy ochr. Bûm i’n anghwrtaid iawn 
â thi yn y cychwyn ac rwy’n ddrwg iawn am hynny ond hyd yn oed bryd hynny, roeddet ti’n dymer 
dawel ac yn amyneddgar â mi. Rwyt ti wedi gwneud cymaint i mi a’m mab. Rwy’n dy barchu di’n 

fwy na neb. A nawr mae hi’n amser dweud ffarwel. Byddaf i’n gwed dy eisiau di’n fawr.”

• Barnwr wrth Weithiwr Cymdeithasol a’r Gwasanaeth Plant sy’n Derbyn Gofal:

“Enghraifft ragorol o’r hyn y dylid ei gyflwyno i’r llys.”
Ar ddiwedd y gwrandawiad, dywedodd y barnwr fod y gweithiwr 

cymdeithasol wedi “gwneud popeth bosibl”.

• Byw â Chymorth Anabledd Dysgu (defnyddiwr gwasanaeth):

“Byddai pobl yn arfer siarad â mi fel petawn yn blentyn ac mae hynny’n
fy ngwylltio. Mae’r staff yma yn gwrando arna i ac yn fy mharchu.”

Gwnaed gwaith ar y trydydd arolwg cenedlaethol dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles 
(Cymru) 2014.  Cyfeirir at y canlyniadau yn y bennod berthnasol drwy gydol yr adroddiad hwn. 

• Dosbarthodd y Gwasanaethau Oedolion 3,393 holiadur.
 o Y gyfradd ymateb oedd 33% i oedolion oedd angen gofal a chymorth a 36% i ofalwyr. 

• Dosbarthodd y Gwasanaethau Plant:
 o 835 holiadur i blant dros 7 oed.
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o 741 holiadur i rieni.
o 250 arolwg i bobl ifanc 18+ oed.
o Y gyfradd ymateb oedd 15% i blant, 9% i rieni a 8% ibobl ifanc 18+.

‘DYSGU’R GWERSI’ – CWYNION A SYLWADAU 

Mae cwynion yn ffynhonnell wybodaeth allweddol, sy’n helpu deall, dysgu a myfyrio ynghylch 
profiad pobl o’r Gwasanaethau Cymdeithasol.

Gwasanaethau Plant

• Cafwyd 185 cwyn yn 2018/19, sy’n gynnydd o 124 yn 2017/18.

• Cafwyd 21 cwyn yn uniongyrchol gan blant a phobl ifanc (neu eiriolwr) o’u cymharu ag 8 
yn 2017/18.

• Mae’r 185 cwyn yn 6% y plant sy’n derbyn gwasanaeth gennym ar unrhyw adeg yn ystod 
y flwyddyn.

• Cychwynwyd 6 ymchwiliad cam 2 yn 2018/19.

• Gostyngodd hyn o’r 8 a wnaed yn 2017/18.

• Bu gostyngiad arall yn yr atgyfeiriadau gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 
– cafwyd 2 yn 2018/19 o’u cymharu â 6 yn y flwyddyn flaenorol; dyma fu penderfyniadau’r 
Ombwdsmon:

 o Nid oedd angen cymryd camau yn 1 o’r achosion. 
 o Argymhellwyd y dylai 1 achos fynd i Gam 2 cyn cynnwys yr Ombwdsmon eto. 

Gwasanaethau Oedolion

• Cafwyd 70 cwyn yn ystod 2018/19, roedd hyn yn gynnydd bychan ar y 68 a gafwyd yn 2017/18.

• Mae’r 70 cwyn yn 1% y plant sy’n cael gwasanaethau gennym ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn.

• Cychwynwyd 4 ymchwiliad cam 2 yn 2018/19.

• Gostyngodd hyn o’r 7 a wnaed yn 2017/18.
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• Gwnaed 2 atgyfeiriad gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru. O’r ddau 
atgyfeiriad hwn:

 o Mae 1 achos yn aros canlyniad.
 o Argymhellwyd y dylai 1 achos fynd i Gam 2 cyn cynnwys yr Ombwdsmon eto. 

Themâu o’r Cwynion

• Cartrefi gofal preswyl yn cau a dinasyddion yn gorfod mynd i gartref arall.

• Diogelu plant lle ymddengys na weithredwyd ar bryderon a godwyd. 

• Mae enghreifftiau eraill o’r Gwasanaethau Plant yn cynnwys: 
 o Penderfyniadau gweithwyr cymdeithasol.
 o Diffyg cyfathrebu / dychwelyd galwadau ffôn a rhannu gwybodaeth sydd yn yr asesiadau.
 o Cyflwyno gwybodaeth anghywir i’r Llys.
 o Penderfyniadau negyddol yn dilyn Asesiadau Dichonoldeb.
 o Dim ymgynghori â thadau yn ystod Asesiadau Lles a gwybodaeth anghywir mewn asesiadau.
 o Cynnydd yn y cwynion gan blant sy’n derbyn gofal trwy eiriolaeth.

• Mae enghreifftiau ychwanegol o’r Gwasanaethau Oedolion yn cynnwys: 
 o Anhapus â gwasanaethau e.e. byw â chymorth yn fewnol (anableddau dysgu).
 o Mynediad at wasanaethau seibiant.
 o Newidiadau i gynlluniau gofal yn dilyn adolygiadau.

Beth rydym wedi ei wneud o ganlyniad i’r cwynion a ddaeth i law?
Ystyrir pob adroddiad ymchwiliad cwyn mewn digwyddiad dysgu a datblygu cynllun gweithredu i 
fynd i’r afael â’r materion a godir. Mae camau gweithredu a ddaw o ganlyniad i gwynion yn arwain 
at newid ar lefel system, polisi ac arfer yn ogystal ag achosion unigol. Mae’n bwysig bod myfyrio a 
dysgu hyd yn oed os nad yw’r gŵyn yn parhau.

Canmoliaeth
Cafodd y Gwasanaethau Plant 99 o ganmoliaethau yn 2018/19, cynnydd o 71% ar y 58 a gafwyd 
yn ystod 2017/18. 

Cafodd y Gwasanaethau Oedolion 32 o ganmoliaethau yn ystod 2018/19, cynnydd gan 68% ar y 
19 a gafwyd yn ystod 2017/18. 
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4HYRWYDDDO A GWELLA LLES Y RHAI RYDYM 
YN EU HELPU
GWEITHIO GYDA PHOBL I DDIFFINIO A CHYD-GYNHYRCHU 
CANLYNIADAU LLES I BOBL SYDD AM GYFLAWNI

Canlyniadau a gawsom yn ystod y flwyddyn:

		Rhoddir y gallu i blant a theuluoedd trwy weithredu Arwyddion Diogelwch trwy’r Gwasanaethau 
Plant i nodi eu cryfderau a’u pryderon eu hunain a’r newidiadau sydd eu hangen er mwyn iddynt 
gyrraedd eu targedau.

		Gwrandewir ar leisiau plant a daw hawliau plant yn rhan annatod o bopeth rydym yn ei wneud. 

		Mae pobl Ifanc wedi bod yn rhan o wneud penderfyniadau ynghylch recriwtio staff trwy gael 
mynegi barn yn ystod proses recriwtio rhai timau’r Gwasanaethau Plant. 

		Gall pobl Ifanc ag anableddau gyflwyno Gwybodaeth ar gyfer eu cynllun pontio. 

		Rhoddir gallu i bobl wneud eu penderfyniadau eu hunain a rhoi rheolaeth iddynt ar y 
Gwasanaethau Gofal ac mae rhagor yn cael Taliadau Uniongyrchol.

		Caiff pobl lais, a chlust yn gwrando arnynt a chant eu hystyried o ganlyniad i weithio tuag at 
weithredu dull ar sail cryfderau wrth weithio ag oedolion. 

		Caiff pobl eu cynorthwyo’n well i gael eu rhyddhau yn amserol o’r ysbyty a chant wybodaeth 
a chyngor am wasanethau a gweithgareddau’r Cyngor yn eu cymunedau o ganlyniad i’r 
gwasanaethau Ewch â Mi Adref ac Ewch â Mi Adref a Mwy. 

Beth bwriadom ei wneud y llynedd? 

Beth bwriadom ei wneud y llynedd a’n statws RAG? 

•  Grymuso pobl i aros yn annibynnol gartref a lleihau eu dibyniaeth ar ymyriadau dwys trwy 
osgoi mynd i’r ysbyty, cyflymu rhyddhau yn ddiogel o’r ysbyty a byw â chymorth trwy:

 o Hyrwyddo’r gwasanaeth Pwynt Cyswllt Cyntaf i arbed rhag mynd i’r ysbyty yn ddiangen;
 o Datblygu Pwynt Cyswllt Cyntaf i gynorthwyo pobl i adael yr ysbyty yn ddiogel ac yn brydlon;
 o Estyn Taliadau Uniongyrchol i ragor o bobl;
 o Sefydlu ailalluogi fel model cyffredinol ar gyfer darparu gofal cymunedol yn y gartref.
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• Sefydlu Rhaglen Dyfodol Anableddau erbyn mis Mawrth 2023 i ddatblygu a gweithredu 
gwasanaethau wedi eu hailfodelu ar gyfer plant anabl, pobl ifanc ac oedolion trwy Gaerdydd a Bro 
Morgannwg i wella effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd gwasanaethau a chanlyniadau ar gyfer pobl 
ifanc a’u teuluoedd.

• Sicrhau y caiff plant ac oedolion eu diogelu rhag risg neu niwed a cham drin trwy:
 o Parhau i weithredu model “Arwyddion Diogelwch” gyda phartneriaid allweddol, methodoleg 
gwasanaeth cyfan ar sail cryfderau ar gyfer gweithio gyda phlant a theuluoedd mewn 
angen gofal a chymorth; targed cwblhau 2022.

 o Dylunio a gweithredu model cyfatebol yn y gwasanaethau oedolion erbyn 2022.

•  Codi ymwybyddiaeth yn 2018/19 o hawl gofalwyr ifainc ar asesiad o’u hanghenion unigryw a 
sicrhau bod darpariaeth briodol i ateb eu hanghenion a asesir.

I ba raddau y llwyddom? Pa wahaniaeth wnaethom ni?
Y newid y dymunwn ei weld

Y Diweddaraf ar Berfformiad a Chanlyniadau’r Arolwg 
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•  Canran yr oedolion a gawsant gymorth gan y gwasanaeth gwybodaeth, cyngor a chymorth ac   
na chysylltont â’r gwasanaeth eto y flwyddyn honno

 2018/19 = 81.1% (1,790 / 2,207)
 2017/18 = 83.6% (1,947 / 2,329)
 2016/17 = 86.2% (1,333 / 1,547)

• Canran yr asesiadau a gwblhawyd ar gyfer plant o fewn yr amserlenni statudol
 2018/19 = 70.1% (2,020 / 2,940)
 2017/18 = 75.7% (1,983 / 2,618)
 2016/17 = 86.3% (2,056 / 2,383)

•  Cyfanswm nifer y plant ac oedolion mewn angen gofal a chymorth sy’n defnyddio’r Cynllun 
Taliadau Uniongyrchol

 2018/19 = 966
 2017/18 = 908
 2016/17 = 933

Nifer y plant ac oedolion sy’n cael taliadau uniongyrchol yn ystod y flwyddyn ydy 966 (192 plentyn 
a 784 oedolyn).
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Llwyddiannau Allweddol

• Ehangu’r model Pwynt Cyswllt Cyntaf i’r Gwasanaethau Oedolion presennol er mwyn cynnwys 
pobl sy’n cael mynediad at wasanaethau o’r ysbyty a threialu hyn yn ystod y flwyddyn. Y Cynllun 
Ewch â Mi Adref ydy hwn. Y canlyniadau cyntaf ydy bod pobl yn cael cymorth i fynd adref 
yn gynt a chyda llai o gymorth. Mae cynlluniau ar waith ar gyfer gweithredu’r peilot yn llawn 
yn 2019/20 fel rhan o gyflwyniad graddol y llwybrau lles, sy’n cynorthwyo pobl heb angen am 
waith cymdeithasol. Rydym yn gweithio’n gyfannol i hwyluso rhyddhau o’r ysbyty yn ddiogel ac 
yn amserol, gan hyrwyddo annibyniaeth a phobl yn mynd adref pryd bynnag fo’n bosibl gyda 
gwasanaethau lles pan fo eu hangen.

• Gwnaed adolygiad o’r Tîm Adnoddau Cymunedol yn ystod y flwyddyn. Canlyniad yr adolygiad 
ydy gweithio’n well mewn partneriaeth er mwyn gweithredu darpariaeth ailalluogi yn y gymuned, 
sy’n mynd i’r afael ag anghenion y rhai y mae ganddynt lefel uwch o angen, yn cynnwys 
mynediad ehangach at y gwasanaeth i bobl â demensia. Yr egwyddor ydy y dylai pawb gael cyfle i 
gael eu hailalluogi i fod yn annibynnol hyd yr eithaf.

• Mae Cyngor Caerdydd yn comisiynu Canolfan Dewis ar gyfer Byw’n Annibynnol i ddarparu’r 
Gwasanaeth Cymorth â Thaliadau Uniongyrchol. Mae’r gwasanaeth hwn yn rhoi rheolaeth i’r 
person sy’n cael Taliad Uniongyrchol ar ddewis y bobl sy’n darparu ei ofal ac yn rhoi’r hyblygrwydd 
iddo drefnu ei fywyd yn ôl ei anghenion yn gyffredinol. Rydym eisiau galluogi pobl i gynnal eu 
bywyd annibynnol ac aros yn annibynnol; adeiladu eu hyder wrth reoli eu hadnoddau ariannol yn 
effeithiol ac yn eu rôl fel cyflogwr a phrynwr gwasanaethau. Rydym wedi gweld cynnydd sylweddol 
yn nifer y bobl ag anghenion gofal a chymorth sy’n cael eu cymorth trwy Daliad Uniongyrchol.

• Bu gwaith yn mynd rhagddo yn ystod y flwyddyn i baratoi ar gyfer y Gwasanaeth Seibiant Cyfannol 
ar gyfer plant (Tŷ Storrie) i ddod i’r awdurdod lleol yn 2019/20. Mae’r gwasanaeth yn cynorthwyo 
plant a phobl ifanc y mae ganddynt anableddau dysgu cymhleth ac ymddygiad heriol ac mae paru’r 
ddau grŵp hwn o blant i gael cymorth gan yr un gwasanaeth yn heriol. Rydym eisiau i blant a phobl 
ifanc gael gwasanaeth di-dor, cydlynol ac ymatebol o asesu’r angen tan y cânt y seibiant.

• Rydym yn gweithio â phartneriaid yng Nghyngor Bro Morgannwg a Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Caerdydd a’r Fro i integreiddio gwasanaethau anabledd. Mae effaith gadarnhaol newid 
yn amlwg gyda rhieni’n profi dull di-dor o roi dilyniant yn y broses ofal, gyda llai o ddyblygu a 
phenderfyniadau prydlon trwy’r gwasanaethau.

• Mae Strategaeth Comisiynu ar y Cyd ar gyfer pobl ag anableddau dysgu wedi ei ddatblygu 
gyda Chyngor Bro Morgannwg a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro. Mae’r strategaeth yn 
nodi’r weledigaeth trwy’r Gwasanaethau Iechyd a Chymdeithasol trwy’r rhanbarth dros y pum 
mlynedd nesaf. Mae blaenoriaethau’r strategaeth yn cynrychioli’r hyn sy’n bwysig i oedolion ag 
anableddau a’u gofalwyr, eu hanghenion a gofynion a’r ddarpariaeth bresennol a chyllid. Caiff y 
strategaeth ‘Hyrwyddo Annibyniaeth a Gwella Bywydau’ ei lansio yn ystod Wythnos Anableddau 
ym mis Mehefin 2019.



32

• Mae Mynegai Anableddau Caerdydd a’r Fro yn parhau i weithio’n dda ar draws y rhanbarth ar 
gyfer pobl Caerdydd a Bro Morgannwg. Caiff rhieni plant ag anableddau wybod am wasanaethau 
sydd ar gael ar draws y rhanbarth ac mae tystiolaeth anecdotaidd yn awgrymu y bu lleihad yn yr 
ynysu cymdeithasol trwy rwydwaith cysylltiedig.

• Mae’r Gwasanaeth Rhianta Plant â’r Anhwylder Diffyg Sylw a Gorfywiogrwydd (ADHD) yn 
parhau i gael ei gomisiynu (trwy Gaerdydd) i ddod â gwasanaeth rhanbarthol sy’n gweithio ar y 
cyd â Thîm Niwroddatblygiad Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro ac mae trefniadau contract 
tan mis Mawrth 2020. Mae dealltwriaeth well o ADHA trwy leoliadau addysg a bu lleihad yn rhieni 
plant ag ADHD sy’n gymdeithasol ynysig.

• Caiff Gwasanaethau Rhieni ag Anableddau Dysgu Ymbarel eu comisiynu (trwy Fro 
Morgannwg) gan weithredu gwasanaeth rhanbarthol mewn cydweithrediad â Gwasanaethau 
Plant Caerdydd a Bro Morgannwg, ac mae trefniadau contract ar waith tan fis Mawrth 2021.

• Mae Gwasanaeth Trawsnewid wedi ei ddatblygu trwy’r Gwasanaethau Iechyd ac Anableddau 
Plant ac Anableddau Dysgu Oedolion wedi ei ddatblygu dros y flwyddyn. Mae plant a phobl 
ifanc nawr wedi cael gweithiwr pontio ac mae cynllunio llwybr yn llawer cliriach. Rydym eisiau 
sefydlu’r prosesau gweithrediadaol newydd hyn i sicrhau bod pob person ifanc yn profi pontio 
di-dor o’r Gwasanaethau Oedolion i’r Gwasanaethau Plant. Rydym hefyd eisiau canolbwyntio ar 
ymgysylltiad rhanddeiliaid ag ysgolion ac ymgysylltiad rhieni i sicrhau y gwrandewir ar lais pobl ac 
yr ystyrir hynny yn y broses o ddatblygu gwasanaeth.

• Mae’r model Arwyddion Diogelwch, methodoleg ar sail cryfderau trwy’r gwasanaeth cyfan 
ar gyfer gweithio â phlant a theuluoedd y mae arnynt angen gofal a chymorth, yn cael ei 
weithredu yn ehangach yn llwyddiannus, yn cynnwys defnyddio iaith glir y gall teuluoedd ei deall 
yn hawdd, gan ddefnyddio technegau i ymgysylltu â phlant a phobl ifanc a threulio’r amser 
cyswllt angenrheidiol gyda phlant a theuluoedd. Caiff yr holl staff cymorth cynnar, gag cynnwys 
partneriaid, eu hyfforddi gydag Arwyddion Diogelwch fel bod dull rhieni yn dilyn yr un egwyddorion 
ac arfer o’r cychwyn cyntaf. Rydym eisio sicrhau y caiff Arwyddion Diogelwch ei weithredu yn 
gyson gyda phartneriaid ac y caiff gweithwyr cymdeithasol amser i weithredu’r dull mor drylwyr ag 
y dymunent.

 ‘Gwych dathlu llwyddiannau a gweld pa mor dda mae’r AD yn gweithio yn gyffredinol. 
Caiff ei drin yn dda mewn rhai meysydd. Yn sicr, gallwn fynd â rhai syniadau yn eu blaenau.’

• Rydym yn gweithio â Gofal Cymdeithasol Cymru i gyflwyno dull gweithio ar sail cryfderau ar sail 
deall beth sy’n bwysig i bobl sy’n byw eu bywyd da eu hunain.
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• Yn ystod y flwyddyn, rydym wedi cychwyn y borses o benderfynu lefel’r angen a diffygion yn y 
ddarpariaeth ar gyfer gofalwyr ifainc. Rydym eisiau i ofalwyr ifainc gael eu blaenoriaethu fel grŵp 
ar wahân, gyda llwybr sy’n cynorthwyo nodi ac asesu gofalwyr ifainc trwy ein cymorth cynnaf a 
drysau ffrynt statudol a thrwy ein gwasanaethau cyffredinol e.e. ysgolion a meddygon teulu.

• Mae eiriolaeth ar gyfer plant a phobl ifanc yn parhau gan y Gwasanaeth Eriolaeth Ieuenctid 
Cenedlaethol dan drefniadau rhanbarthol gyda Bro Morgannwg. Mae’r GWasanaeth Eiriolaeth 
wedi gweithio gyda phlant a phobl ifanc mewn systemau derbyn gofal ac amddiffyn plant, yn rhoi 
cymorth iddynt mewn perthynas ag ystod o faterion megus cynrychiolaeth mewn cyfarfodydd, 
cyswllt, lleoli, addysg a gofal gadael. Rydym eisiau cynyddu nifer yr atgyfeiriadau cynnig 
gweithredol i wneud yn siŵr bod yr holl blant a phobl ifanc sy’n gymwys am y cynnig eiriolaeth 
gweithredol yn cael mynediad ato. Mae gwaith wedi cychwyn i sicrhau hyn ac o ganlyniad, mae’r 
atgyfeiriadau yn cynyddu.

• Mae Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Caerdydd a Gwasanaethau Cymdeithasol Bro 
Morgannwg a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn comisiynu Porth Eiriolaeth ar y cyd. 
Mae’r partneriaid wedi datblygu contract â Promo Cymru.  Mae’r gwasanaeth yn Un Porth at holl 
Wasanaethau Eiriolaeth i Oedolion yng Nghaerdydd a Bro Morgwnnwg ac mae’n atgyfeirio at 
yr unig ddarparwyr gwasanaeth cymeradwy yn unol â’r teclyn sgrinio a gynhyrchwyd ar y cyd.

Heriau a Risgiau Allweddol
Er bod nifer o gryfderau, mae dadansoddi perfformiad wedi profi bod angen gwella yn y 
meysydd canlynol:

• Prydlondeb asesiadau Diogelu rhag Amddifadu o Ryddid.

• Cysondeb arfer ar sail cryfderau trwy holl dimau’r Gwasanaethau Oedolion a Phlant.

• Asesiadau a gwasanaethau ar gyfer gofalwyr ifainc.

• Nifer isel o blant a phobl ifanc yn cymryd y cynnig eiriolaeth er bod nifer y cynigion gweithredol 
wedi cynyddu yn ystod y flwyddyn.

• Newid dyluniad y gwasanaethau, ceisio gweithredu i gadw pobl yn iach yn hytrach nag ymateb 
i argyfwng.

• Mae heriau yng ngwasanaeth y Swyddog Adolygu Annibynnol wrth i nifer y plant sy’n derbyn 
gofal gynyddu.
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Astudiaeth Achos – Tîm Adnoddau Cymunedol
Mr.R –85 oed – dioddef gan faterion lles, megis ynysedd a thymer isel. 
Cychwynnodd Mr.R esgeuluso ei dasgau byw bob dydd ar ôl i’w wraig ers 60 blynedd symud i gartref 
gofal. Roedd hyn yn cynnwys amharodrwydd i gymryd ei feddyginiaeth dyddiol.
Adnabu swyddogion y Tîm Adnoddau Cymunedol angen am drefnu tacsi rheolaidd ar gyfer 
ymweliadau Mr.R at ei wraig yn y cartref gofal ac yn ôl adref.  
Yn dilyn ymyriad, dywedodd Mr.R fod ei Iechyd yn well, y gall gynnal ymborth gytbbwys a’i fod yn 
gallu ymdopi ag ynysedd a cholled yn well. 
Mae’r ymyriad ailalluogi a gynigwyd wedi arwain at Mr.R yn cael pecyn gofal hirdymor sy’n cynnwys 
un alwad yn unig bob dydd ar gfyer meddyginiaeth a pharatoi prydau. 

Astudiaeth Achos – Pontio
Roedd mam / prif ofalwr person ifanc ag anableddau yn ei chawl yn anodd dros ben ymdopi heb 
deulu i’w chynorthwyo ac roedd hi ar y dibyn. Teimlai’n ynysig ac wedi ymladd. Bu cydweithio gyda 
Therapi Galwedigaethol, y bwrdd Iechyd lleol, y tîm Gofal Iechyd Parhaus a darparwr gofal allanol. 
Trwy’r project bum odd i’r gweithiwr cymdeithasol pontio weithio gyda’r fam i ryddhau pwysau gofalu 
a rhoi gallu i’r person ifanc ehangu ei chylch o ffrindiau a gweithgareddau corfforol, sy’n bwysig ar 
gyfer ei pharlys yr ymennydd. Mae’r person ifanc nawr yn fwy bodlon, yn fwy annibynnol ac mae 
safon ei bywyd yn well. 
Roedd y fam wedi ymladd, yn ynysig, dan straen ac ar ymylon argyfwng ac nid oedd yn gwybod at 
bwy /i ble gallai fynd. Trwy’r project, rydym yn wir wedi gallu troi hynny ar ei echel ac mae’r fam nawr 
yn ystyried myn dyn ôl i’r gwaith, sy’n rhywbeth yr ystyriai hi’n bwysig. Mae’r teulu nawr yn hapus 
iawn y gallant dreulio amser da gyda’i gilydd. 

 “Mwy na Geiriau”

Mae cyflwyno Deddf Safonau’r Gymraeg wedi cryfhau’r sefyllfa sy’n 
gwella’n raddol o ran darparu gwasanaethau dwyieithog yn yr adran gofal 
cymdeithasol ac yn y Cyngor yn gyffredinol. Mae’r Ddeddf wedi helpu i 
atgyfnerthu gofynion y gwasanaethau cymdeithasol sydd eisoes yn bodoli 
sydd ym Mwy na Geiriau ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol dwyieithog. 

Mae’r Gwasanaethau Cymdeithasol yng Nghaerdydd yn cydnabod pa mor 
bwysig yw diwallu’r angen iaith Gymraeg fel rhan o asesiadau a gofal arferol 
ac maen nhw wedi ymrwymo i ddarparu a datblygu gwasanaethau drwy 
gyfrwng y Gymraeg. 



35

Adroddiad Blynyddol Gwasanaethau Cymdeithasol yr Awdurdod Lleol 2018/2019

Amcanion Safonau’r Gymraeg ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol: 

Cynyddu cyfleoedd i bobl dderbyn Iechyd a Gofal Cymdeithasol drwy gyfrwng y Gymraeg trwy: 

• Sicrhau bod gwasanaethau Cymraeg yn cael eu cynnig i bob aelod o staff yn Gwasanaethau 
Cymdeithasol ac o fewn gwasanaethau wedi’u comisiynu. 

• Cynnwys darpariaeth gwasanaeth cyfrwng Cymraeg o fewn manylebau contractau, cytundebau 
lefel gwasanaeth a phrosesau cyllid grant trydydd sector ac annibynnol. 

• Datblygu cynlluniau i sicrhau y gellir darparu gwasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg gyda staff 
cyfredol sy’n siarad Cymraeg; lle y nodir bylchau yng nghapasiti’r gweithlu i ddarparu drwy gyfrwng 
y Gymraeg, dylai’r rhain gael eu hadlewyrchu yn Strategaeth Sgiliau Dwyieithog y sefydliad. 

Mae cynnydd yn ystod y flwyddyn wedi cynnwys: 

• Ffurfio Fforwm Rhanbarthol gyda Bwrdd Iechyd Bro Morgannwg a Bwrdd Iechyd Caerdydd a’r 
Fro i fwrw amcanion Mwy Na Geiriau ymlaen. Bydd hyn yn gwella cydlyniad defnyddio’r Gymraeg 
yn y gwasanaeth gyda phartneriaid a bydd yn allweddol er mwyn mynd i’r afael ag anawsterau / 
problemau mewn ffordd gydlynol.

• Mae’r fforwm rhanbarthol wedi cyfarfod sawl gwaith yn ystod y flwyddyn, gan rannu arfer a dysgu 
ar draws ein tri sefydliad. Mae’r grŵp wedi cychwyn trafod y themâu canlynol dan amcanion Mwy 
Na Geiriau a bydd yn cymryd camau gweithredu cysylltiedig ymlaen ar y cyd yn 2019/20;

 o Amcan 1: Arweiniad Cenedlaethol a Lleol a Pholisi Cenedlaethol 
Codi proffil y grŵp ac amcanion Mwy Na Dim Ond Geiriau, trwy strwythurau llywodraethu 
sefydliadol a phartneriaeth priodol.

 o Amcan 2: Mapio, Archwilio, Casglu Data ac Ymchwil 
Deall ffynonellau a chyfyngiadau’r data sydd ar gael. 
Gweithio tuag at ddatblygu proffil cymuned a gweithlu yn 2019/20.

 o Amcan 3: Cynllunio Gwasanaethau, Comisiynu, Contractio a Chynllunio’r Gweithlu ac 
Amcan 4: Hyrwyddo ac Ymgysylltu 
Denu a datblygu’r gweithwy Cymraeg ac atgyfnerthu’r cysylltiadau at sefydliadau 
Strategaethau’r Gweithlu. Gwerthuso beth sy’n gweithio a beth gellir ei ddatblygu yn maes 
hyfforddiant iaith i staff. Deall sut a pha safonau y dylid eu cyfathrebu wrth ddarparwyr 
ar gontract.
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 o Amcan 5: Addysg ac Amcan 6: Y Gymraeg yn y Gweithlu 
Mae cyfleoedd hyfforddi Cymraeg yn parhau i gael eu hyrwyddo yn rheolaidd ar draws y Cyngor 
a’r gwasanaeth, mae hyfforddiant o lefel dechreuwr i ruglder.  
Mae hyfforddiant ymwybyddiaeth yn elfen orfodol o hyfforddiant sefydlu mewn gofal 
cymdeithasol ac mae’n rhan o’r rhaglen sefydlu lleoliad gwaith cymdeithasol ac mae’n elfen 
ofynnol o’r rhaglen hyfforddi Tair Blynedd Cyntaf Arfer.

• Mae Academi Cyngor Caerdydd bellach yn cyflogi hyfforddwr Cymraeg ac mae’n bosibl teilwra 
gwasanaethau hyfforddi Cymraeg ar gyfer grwpiau staff y Gwasanaethau Cymdeithasol. Mae 10 
o staff y Gwasanaethau Cymdeithasol wedi gwneud hyfforddiant Cymraeg eleni.

• Mae enghreifftiau cadarnhaol o weithwyr cymdeithasol sy’n sensitif o ran nodi anghenion y 
Gymraeg yn ystod eu gwaith achos gyda chanlyniadau cadarnhaol. Mae angen gwaith pellach i 
nodi pa mor dda mae hyn yn cael ei wneud ar draws y gwasanaeth a chan weithwyr cymdeithasol 
nad ydynt yn siarad Cymraeg. 

• Mae cyfarfod wedi ei gynllunio gyda darparwyr gofal cymdeithasol Caerdydd (yn aros cyngor gan 
yr adran Gyfreithiol) i gadarnhau â nhw y dyletswydd sydd arnynt o ran y Gymraeg a’u cynorthwyo 
o newid os oes angen.

• Mae 130 o siaradwyr Cymraeg (i raddau amrywiol o ruglder) yn y Gyfarwyddiaeth.

Er bod canran y siaradwyr Cymraeg yn gymharol isel, mae’r niferoedd (sy’n debygol o fod dros 40,000 
erbyn hyn) yn golygu mai Caerdydd yw’r awdurdod lleol â’r 4ydd nifer uchaf o siaradwyr Cymraeg yng 
Nghymru. Mae nifer y siaradwyr Cymraeg yng Nghaerdydd wedi dyblu ers cyfrifiad 1991. Mae Asesiad 
Anghenion Poblogaeth Caerdydd a Bro Morgannwg yn adrodd yr ystadegau canlynol yn gysylltiedig â 
phroffil cymunedol iaith Gymraeg Caerdydd. 

Canran y bobl o bob oedran yng 
Nghaerdydd sy’n gallu siarad Cymraeg yng 

Nghaerdydd ydy 11.1%- sy’n sylweddol 
is na’r ganran trwy Gymru, sef 19%, ond 

mae’n cynrychioli 36,735 o bobl

Mae dros 1 ym mhob 4 person ifanc 15 
oed ac iau yng Ngaherdydd yn gallu siarad 
Cymraeg (26.7%) ond mae hyn yn dal yn 
is na’r cyfartaledd ar gyfer yr oedran hwn 

trwy Gymru (37.6%).
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Beth yw ein blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn nesaf a pham? 

• Sefydlu dull ar sail hawliau ar gyfer oedolion a phlant ym mhopeth rydym yn ei wneud

• Grymuso pobl i gael dewis a rheolaeth dros eu bywydau eu hunain trwy gynnig Taliadau 
Uniongyrchol i bobl yn briodol.

• Rhoi’r gallu i’r holl bobl ifanc y mae ganddynt anghenion dysgu ychwanegol i chwarae rôl actif a 
chanolog wrth gynllunio ar gyfer pontio i fywyd oedolyn.

• Cyngorthwyo gofalwyr ifainc a’r rhai sy’n gadael gofal gydag ystod o ymyriadau, yn cynnwys 
cefnogaeth i mewn i waith, cymorth ag anghenion trafnidiaeth a darpariaeth lles ehangach.

• Datblygu Siarter Cyfranogiad Rhieni i wella ein gwaith partneriaeth gyda rhieni.

• Datblygu a gweithredu gwasanaeth ar gyfer gofalwyr ifainc.

• Gweithredu model newydd ar gyfer y Timau Adnoddau Cymunedol, yn cynnwys y 
Gwasanaeth Ewch â Mi Adref a Mwy i wella ac ehangu’r ddarpariaeth i roi’r gallu i bobl fyw 
bywydau da gartref

• Gweithredu’r model ‘Rhyddhau i Asesu’ erbyn mis Mawrth 2021, gan adeiladu ar 
lwyddiannau’r Pwynt Cyswllt Cyntaf sy’n rhoi’r gallu i ragor o bobl gael eu rhyddhau yn ddiogel 
trwy ddatblygu gwasanaethau gofal nos.

• Cyflwyno’n raddol ffordd newydd o roi gofal yn y cartref erbyn mis Mawrth 2021, sy’n 
cynrychioli’n llawn y ddarpariaeth leol a chymunedol a blaenoriaethau Strategaeth Llety Pobl Hŷn.

• Gweithredu cynlluniau gwella ar gyfer Mesurau Diogelu rhag Colli Rhyddid a’r Gwasanaeth 
Swyddog Adolygu Annibynnol.
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GWEITHIO GYDA PHOBL A PHARTNERIAID I DDIOGELU A HYBU 
IECHYD CORFFOROL, IECHYD MEDDWL A LLES EMOSIYNOL POBL:

Canlyniadau a gawsom yn ystod y flwyddyn: 


Rydym mewn sefyllfa well i roi dilyniant llety a chymorth sy’n ateb anghenion pobl ifanc yn well o 
ganlyniad i ailgomisiynu llety a chymorth yng Nghaerdydd. 


Canlyniadau gwell ar gyfer pobl ifanc a ymgysylltodd â’r Gwasanaeth Troseddwyr Ifainc trwy beilot y 
project Rheoli Achosion Gwell (model sy’n cael Gwybodaeth seicolegol). 


Mynd i’r afael yn well â lles rhieni a chynllunio teuluol gwell trwy’r Gwasanaeth Myfyrio sy’n gweithio 
â rhieni i’w cynorthwyo nhw i wneud newidiadau cadarnhaol yn eu bywydau i osgoi dod yn ôl ac yn 
ôl i’r llys teulu.


Mae rhagor o bobl â phroblemau Iechyd meddwl yn cael eu cynorthwyo i fynd yn ôl i’r gymuned yn 
dilyn ehangu Tŷ Canna.  


Mae pobl yn cael eu rhyddhau yn amserol o’r ysbyty i leoliad gofal mwy priodol, fel y gwelir yn ôl y 
nifer llai o achosion o drosglwyddo gofal am resymau gofal cymdeithasol (110 yn 2018/19, sef yr 
un nifer ag yn 2017/18 – un o’r lefelau isaf yng Nghymru).


Mae safon y gofal a gaiff pobl hŷn a’u perthnasau mewn lleoliadau cartrefi gofal wedi ei wella yn 
sylweddol trwy weithredu’r weithdrefn Uwchgyfeirio Pryderon yn effeithiol. 
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Beth cynlluniom ni ei wneud y llynedd? 

Beth cynlluniom ni ei wneud y llynedd a’n statws RAG

•  Gwella Cymorth Cynnar erbyn mis Mawrth 2022 i gynorthwyo plant a theuluoedd cyn i’w 
hanghenion gynyddu at y pwynt lle mae arnynt angen ymyrraeth statudol trwy gytuno ar 
Strategaeth Cymorth Cynnar / Atal.

•  Arbed plant rhag mynd i’r system cyfiawnder troseddol a gweithio gyda phlant sydd eisoes 
yn y system cyfiawnder troseddol i leihau aildroseddu trwy ymyriadau gan bartneriaid yng 
Ngwasanaeth Troseddwyr Ifainc erbyn mis Mawrth 2019.

•  Adolygu cynnydd yn erbyn y blaenoriaethau gwella allweddol a nodwyd o ganlyniad i arolwg 
Arolygiaeth Carcharau EM yn 2015 ar y Gwasanaeth Troseddwyr Ifainc.

•  Adnabod a bwrw ymlaen â chyfleoedd i weithio gyda phartneriaid yn 2018/19 i hyrwyddo Iechyd y 
Cyhoedd a lleihau anghydraddoldeb iechyd.

•  Gweithredu argymhellion yr Adolygiad ar y Gwasanaethau Cymunedol mewn cydweithrediad â’r 
Bwrdd Iechyd Prifysgol, ynghylch model y Gwasanaethau Iechyd Meddwl Cymunedol yn y dyfodol 
er mwyn cynorthwyo a darparu gwasanaethau iechyd meddwl yn y gymuned yn effeithiol erbyn mis 
Mawrth 2020.

•  Gweithio â phartneriaid i gynnal y gostyngiad yn yr Oedi wrth Drosglwyddo Gofal am resymau 
gofal cymdeithasol yn 2018/19 er mwyn cynorthwyo rhyddhau i leoliad gofal mwy addas.
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I ba raddau y llwyddom? Pa wahaniaeth wnaethom ni? 
Y newid y dymunwn ei weld

Diweddariad Perfformiad
•  Canran y plant a welwyd gan ddeintydd cofrestredig o fewn 3 mis wedi mynd i ofal
 2018/19 = 35.2% (62 / 176)
 2017/18 =59.6% (96 / 161)
 2016/17 = 48.4% (89 / 184)
  Ystyrir bod perfformiad yn adlewyrchu’r angen i wella recordio’r wybodaeth hon ac o ganlyniad, mae 

systemau wedi eu gosod ar gyfer monitro’r bylchau cofnodi gan y Tîm Rheoli Plant yn rheolaidd. 

• Canran y plant sy’n derbyn gofal sydd wedi cofrestru â meddyg teulu 
 2018/19 = 82.4% (332 / 403)
 2017/18 =83.5% (348 / 417)
 2016/17 = 84.0% (321 / 382)
  Fel uchod, ystyrir bod y perfformiad yn cynrychioli’r angen i wella cofnodi’r wybodaeth hon ac mae 

systemau mewn lle ar gyfer monitro’r bylchau cofnodi gan y Tîm Rheoli Plant yn rheolaidd. 
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• Nifer y rhai sy’n dod i’r system Cyfiawnder Ieuenctid am y tro cyntaf
  Yn ystod y flwyddyn, bu cynnydd yn y nifer a aeth i’r system am y tro cyntaf i 105 o 75 yn 

2017/2018. Mae’r rhesymau dros y cynnydd yn cynnwys y canlynol:
 o  Bwlch rhwng y contract Brysbennu yn dod i ben a’r cyswllt Dargyfeirio yn cychwyn ar ddechrau’r 

flwyddyn. Cafodd y gwasanaeth atgyfeiriadau fel gwyriad o’r system cyfiawnder troseddol ac 
effeithiodd yr oedi ar 6 pherson ifanc.

 o  Cynnydd yn nifer yr arestiadau ac euogfarnau dilynol am feddiant arfau ymosodol yn sgil 
ymgyrch barhaus i fynd i’r afael â throseddau â chyllyll.

 o  Ni fu modd dargyfeirio rhai pobl ifanc oddi wrth y system am y tro cyntaf oherwydd y cawsant 
eisoes eu hatgyfeirio at y Gwasanaeth Dargyfeirio neu roedd y troseddau a wnaethant naill ai yn 
rhy ddifrifol neu roeddent yn droseddau a anfonir yn syth i’r llys, megis troseddau gyrru.
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•  Cyfradd y trosglwyddiadau a oedir oherwydd rhesymau gofal cymdeithasol fesul 1,000 o’r 
boblogaeth 18 oed a hŷn

 2018/19 = 4.67
 2017/18 = 4.67
 2016/17 = 5.22.
  Cyfanswm nifer yr achosion o oedi am resymau gofal cymdeithasol 18+ oed oedd 110, sy’n 

sefydlog ers 2017/18 (110) ac yn cynnal y gwelliant o 123 yn 2016/17. Mae’r perfformiad wedi 
aros yn sefydlog, yn 4.67 yn 2018/19 a 2017/18 o 5.22 yn 2016/17 a 11.18 yn 2015/16 (pan oedd 
cyfanswm nifer yr achosion a oedwyd am resymau gofal cymdeithasol 18+ oed yn 263).

•  Cyfradd y trosglwyddiadau a oedir oherwydd rhesymau gofal cymdeithasol fesul 1,000 o’r boblogaeth 
75 oed a hŷn

 2018/19 = 3.18
 2017/18 = 2.33
 2016/17 = 2.38
  Cyfanswm yr achosion o oedi am resymau gofal cymdeithasol 75+ oed oedd 75, cynnydd o 55 yn 

2017/18 oherwydd pwysau yn ystod y gaeaf.

• Canran yr oedolion a gwblhaodd gyfnod o ail-alluogi ac: 
• sydd wedi cael pecyn gofal llai a chymorth 6 mis yn hwyrach
 2018/19 = 83.9% (678 / 808)
 2017/18 = 85.3% (656 / 769)
 2016/17 = 66.7% (10 / 15)
• dim pecyn gofal 6 mis yn ddiweddarach 
 2018/19 = 76.9% (621 / 808)
 2017/18 = 77.2% (594 / 769)
 2016/17 = 83.4% (251 / 301)
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Llwyddiannau Allweddol
•  Mae mesurau Ataliol Cymorth Cynnal wedi datblygu a newid yn sylweddol dros y flwyddyn ddiwethaf. 

Mae model darparu newydd ar gyfer Gwasanaethau Cymorth a Chefnogaeth i Deuluoedd 
yng Nghaerdydd wedi ei ddatblygu yn barod i’w weithredu yn 2019/20. Rydym eisiau dod â 
gwasanaethau presennol ynghyd i greu tri gwasanaeth cymorth i deuluoedd newydd a fydd yn rhoi’r 
cymorth cywir ar yr amser cywir i deuluoedd, plant a phobl ifanc.

Gwasanaeth Cyngor i Deuluoedd Caerdydd

• Gwasanaeth Porth i Deuluoedd – y prif lwybr ar gyfer pob atgyfeiriad a cheisiadau am help.
•  Bydd y Gwasanaeth Helpu Teuluoedd yn rhoi ymateb cyflym i deuluoedd y mae arnynt angen 

ymyrraeth tymor byr.
•  Gwasanaeth Cymorth i Deuluoedd – bydd yn gweithio gyda theuluoedd sy’n wynebu problemau 

mwy cymhleth neu ddifrifol

• Er y bu cynnydd yn nifer y rhai sy’n mynd i’r Gwasanaeth Troseddwyr Ifainc yn fuan yn y flwyddyn, 
gostyngodd y niferoedd trwy’r flwyddyn o ganlyniad i ystod o waith a wnaed i fynd i’r afael 
â’r cyfraddau troseddu ac ail-droseddu. Mae hyn yn cynnwys y Gwasanaeth Dargyfeirio (sy’n 
dargyfeirio pobl ifanc oddi wrth y broses yn y llys fel nad ydynt yn mynd i’r System Cyfiawnder 
Troseddol), ehangu cwmpas yr atgyfeiriadau i’r gwasanaeth atal (sy’n golygu y bu modd i’r tîm roi 
mwy o ymyriadau i ymateb i ymddygiad gwrthgymdeithasol lefel isel yn y gymuned) a pheilota’r 
dull Rheoli Achos Gwell ar gyfer ein carfan mwyaf cymhleth. Dros gyfnod y peilot, gweithiodd 
10 ail-droseddwyr risg uchel wedi gweithio yn ôl y model hwn, sy’n cael gwybodaeth o fewnbwn 
seicolegol. Er nad yw wedi ei werthuso’n ffurfiol, mae’r dangosyddion cynnar yn nodi bod hyn wedi 
cael effaith gadarnhaol ar ein ail-droseddwyr mwyaf sylweddol. Rydym eisiau parhau ein ffocws 
ar atal ac datblygu ar welliannau sylweddol sydd wedi eu gwneud o ran rhannu gwybodaeth a 
gweithio ar y cyd rhwng y Gwasanaeth Troseddwyr Ifanc a’r Gwasanaethau Plant.
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44

• Rydym yn parhau i hybu iechyd y cyngor ac mae gwaith wedi cychwyn rhwng Canolfan Ddydd 
Grand Avenue ac Ysgol Windsor Clive yn Nhrelái i ddatblygu rhaglen â phlant oedran ysgol 
gynradd. Cynhaliwyd parti rhyng-genedliadol yn Hyb Grangetown i gyflwyno aelodau hŷn y 
gymuned i ddefnyddwyr iau’r Hyb. Rydym eisiau datblygu cysylltiadau rhwng cenhedlaethau i 
liniaru ynysedd oedolion hŷn a’u helpu i deimlo synnwyr mwy o bwrpas a boddhad.

• Mae mentrau eraill i hyrwyddo iechyd y cyhoedd yn cynnwys digwyddiad Pêl-droed gan Gerdded 
Rhyng-genedliadol (a gynhelir gan y Gwasanaeth Byw’n Annibynnol) i ddynion â symudedd 
cyfyngedig a disgyblion o Ysgol Gynradd Grangetown, Wythnos Gweithredu Demensia i 
ddathlu’r gwaith sy’n mynd rhagddo i wella bywydau pobl y mae Demensia yn effeithio arnynt a’r 
cyllun Darllen yn Dda ar gyfer Demensia sydd ar gael ym mhob llyfrgell a hyb yng Nghaerdydd i 
helpu iechyd a lles pobl.

• Mae’r gyfradd Oedi Trosglwyddo Gofal yn dal i fod yn un o’r rhai isaf trwy Gymru. Rydym eisiau 
sicrhau rhyddhau o’r ysbyty yn amserol ac yn ddiogel, gan hyrwyddo annibyniaeth a dychwelyd 
unigolion i’w cartrefi pan fo’n bosibl.

Heriau a Risgiau Allweddol
Er bod nifer o gryfderau, mae dadansoddi perfformiad wedi profi bod angen gwella yn y meysydd canlynol:

• Rheoli galw a chymhlethdod llwythi achos yn y Gwasanaethau Plant.

• Cyfradd is o gyswllt â’r Gwasanaethau Plant yn arwain at asesiad.

• Mae aelodau wedi ysgrifennu at y Cyfarwyddwr Gweithrediadau ar gyfer Bwrdd Iechyd Meddwl 
Clinigol Bwrdd Iechyd Prifsygol Caerdydd a’r Fro yn argymell datblygu a gweithredu strategaeth a/
neu gynllun i roi ffocws ar yr Adolygiad ar y Gwasanaethau Cymunedol.

Beth yw ein blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn nesaf a pham? 

• Diweddaru canllaw ar Gynllunio Pontio Aml-Asiantaeth ar gyfer pobl ifanc ag Anableddau 
Dysgu ac Anghenion Dysgu Ychwanegol.

• Gweithredu’r model darparu newydd ar gyfer cymorth cynnal cyfannol a gwasanaeth 
atal ar gyfer teuluoedd, plant a phobl ifanc erbyn mis Mehefin 2019 sy’n dod ag amrywiaeth 
o ddarpariaeth aml-asiantaeth ar draws tri gwasanaeth ar wahân: Porth Teuluoedd, Help i 
Deuluoedd a Chymorth i Deuluoedd gyda’r nod o leihau effaith profiadau niweidiol yn ystod 
plentyndod ar les.



45

Adroddiad Blynyddol Gwasanaethau Cymdeithasol yr Awdurdod Lleol 2018/2019

• Datblygu dull gweithio o ardaloedd i wella lles a diogelu plant a theuluoedd sy’n agored i 
niwed, treialu ffyrdd newydd o weithio mewn ardal yn y ddinas erbyn mis Mawrth 2020.

• Gwella iechyd meddwl a lles emosiynol i bobl ifanc trwy weithio mewn partneriaeth i ddod â 
dull gweithredu cyfannol i Gymorth Emosiynol ac Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc.

• Cwblhau adolygiad gwasanaeth ar y Gwasanaeth Troseddwyr Ifanc erbyn 2020 ac adolygu 
effeithiolrwydd ymyriadau gan y gwasanaeth ar gyfraddau troseddu / ail-droseddu.

• Adolygu cynnydd yn erbyn y blaenoriaethau gwella allweddol a nodwyd o ganlyniad i arolwg 
Arolygiaeth Carcharau EM yn 2015 ar y Gwasanaeth Troseddwyr Ifainc.

• Gwella gweithio cyfannol ar gyfer plant gydag anghenion gofal ac iechyd cymhleth parhaus

• Cynorthwyo pobl ag anableddau dysgu a bod yn fwy annibynnol trwy weithredu Strategaeth 
Comisiynu Anableddau Dysgu erbyn Mawrth 2020

• Cynorthwyo pobl â phroblemau iechyd meddwl i fod yn fwy annibynnol trwy weithredu 
argymhellion yr Adolygiad ar y Gwasanaethau Iechyd Meddwl Cymunedol mewn 
cydweithrediad â’r Bwrdd Iechyd Prifysgol, ynghylch model y Gwasanaethau Iechyd Meddwl 
Cymunedol yn y dyfodol er mwyn cynorthwyo a darparu gwasanaethau iechyd meddwl yn y 
gymuned yn effeithiol erbyn mis Mawrth 2020.

• Parhau i ddatblygu a gwella cymorth yn y gymuned a chyfleoedd dydd ar gyfer oedolion a 
phobl ifanc sy’n pontio gyda salwch meddwl trwy 2019/20 trwy estyn gwasanaeth Tŷ Canna.

• Adnabod a bwrw ymlaen â chyfleoedd i weithio gyda phartneriaid yn 2019/20 i hyrwyddo Iechyd 
Cyhoeddus a lleihau anghydraddoldeb iechyd
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RHOI CAMAU AR WAITH I AMDDIFFYN A DIOGELU POBL RHAG 
CAM-DRIN, ESGEULUSO A NIWED

Canlyniadau a gawsom yn ystod y flwyddyn: 


Mae plant yn cael eu hamddiffyn yn well rhag Ecsbloetiaeth Rhywiol ar Blant o ganlyniad i effeith y 
Strategaeth Ecsbloetiaeth Rhywiol ar Blant a’r tîm Diogelu dy Hun.



Mae addysg cyfoedion wedi rhoi rhagor o allu i blant adnabod pan fo eu ffrindiau mewn perygl 
o Ecsbloetiaeth Rhywiol ar Blant a/neu ecsbloetiaeth gan gyfoedion ac meant yn gwybod i ble 
gallant fynd am gymorth (mae cenhadon wedi eu hyfforddi gan Diogelu dy Hun mewn 14 ysgol i 
roi addysg cyfoedion).


Mae cydweithio rhwng y tîm Diogelu dy Hun ac Ysgolion wedi rhoi dealltwriaeth well i fechgyn o 
rym, cydsyniad a’r gyfraith ac maent yn gallu cadw eu hunain yn ddiogel yn well. 


Mae gan bartneriaid addysg ac Iechyd fwy o ddealltwriaeth o’u cyfrifoldebau diogelu a pryd 
dylent atgyfeirio gweithiwr proffesiynol ynghylch prderon diogelu.  


Ymwybyddiaeth well o ddiogelu mewn rhai cymunedau trwy ddarparu polisi diogelu cyfannol a 
hyfforddiant cysylltiedig. 

 Cyfnerthu diogelu ar gyfer oedolion eto trwy weithredu canlyniad arolwg gwasanaeth.  


Cyfnerthu diogelu eto wrth ddatblygu proses uwchgyfeirio pryderon yn y Gwasanaethau Oedolion 
yn rhanbarthol a datblygu proses uwchgyfeirio pryderon am blant er mwyn cyfnerthu trefniadau 
ar gyfer mynd i’r afael â pherfformiad darparwyr er mwyn cael canlyniadau gwell. 

 Gweithredu Gweithdrefn Uwchgyfeirio Pryderon y Cyngor ar gyfer oedolion yn gyson. 


Gwella ymwybyddiaeth o ddiogelu trwy’r Cyngor trwy gyflwyno Polisi Diogelu Corfforaethol a 
modiwl e-ddysgu gorfodol ar Ymwybyddiaeth Diogelu. 


Gwella trefniadau diogelu partneriaeth trwy’r Byrddau Diogelu Rhanbarthol a datblygu’r Grŵp 
Gweithredol Diogelu lleol yng Nghaerdydd i fynd i’r afael â materion sy’n codi yn y ddinas 
yn amserol. 
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Adroddiad Blynyddol Gwasanaethau Cymdeithasol yr Awdurdod Lleol 2018/2019

Beth cynlluniom ni ei wneud y llynedd? 

Beth cynlluniom ni ei wneud y llynedd a’n statws RAG?

• Sicrhau y caiff Strategaeth Diogelu Corfforaethol y Cyngor ei gweithredu

•  Sicrhau bod plant ac oedolion yn cael eu hamddiffyn rhag niwed a chamdriniaeth drwy godi 
ymwybyddiaeth ymysg y cyhoedd a gweithwyr proffesiynol trwy gydol cyfnod y cynllun. 

•  Sicrhau bod plant ac oedolion yn cael eu hamddiffyn rhag y risg o niwed a chamdriniaeth drwy 
ddiwygio’r Strategaeth Cam-fanteisio’n Rhywiol ar Blant erbyn mis Mawrth 2019 er mwyn 
cynnwys themâu newydd o gam-fanteisio ar blant ac oedolion. 

•  Adnewyddu’r weledigaeth a’r strategaeth diogelu ar draws y Gyfarwyddiaeth erbyn mis Mawrth 
2019 er mwyn ystyried polisi cenedlaethol newydd a chanllawiau ymarfer sydd wrthi’n cael eu creu. 

•  Defnyddio’r Fframwaith Sicrwydd Ansawdd yn y Gwasanaethau Plant a’i addasu ar gyfer ei 
weithredu ar draws y Gyfarwyddiaeth erbyn mis Mawrth 2019 i sicrhau bod plant, teuluoedd ac 
oedolion yn elwa o’r safon gwasanaeth uchaf posibl o fewn adnoddau.  

•  Comisiynu adolygiad annibynnol ar effeithiolrwydd yr Hyb Diogelu Aml-asiantaeth mewn 
ymgynghoriad â’r Byrddau Rhanbarthol Diogelu Plant ac ystyried argymhellion ar gyfer newid / 
gwelliant gan geisio rhoi newidiadau ar waith erbyn mis Mawrth 2020. 

•  Adolygu a datblygu dulliau i wella ymgysylltiad â chymunedau mewn cymunedau mawr a 
ffydd yn enwedig erbyn mis Mawrth 2019 i wella’r broses o ddiogelu plant ar draws y gwahanol 
gymunedau yng Nghaerdydd. 

•  Cryfhau gweithdrefnau Amddiffyn Oedolion mewn ymgynghoriad â staff a phartneriaid erbyn 
mis Mawrth 2019 i sicrhau bod oedolion yn cael eu hamddiffyn rhag niwed 
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I ba raddau y llwyddom? Pa wahaniaeth wnaethom ni?
Y newid y dymunwn ei weld

• Canran y plant a ail-gofrestrir ar gofrestrau amddiffyn plant yr awdurdod lleol
  2018/19 = 4.8% (16 / 330); 2017/18 = 6.6% (26 / 391); 2016/17 = 3.9% (13 / 343)
  O’r 330 plentyn a ychwanegwyd at y Gofrestr Amddiffyn Plant yn ystod y flwyddyn, bu 16 ar y 

Gofresr dros y 12 mis blaenorol.

•  Hyd yr amser y bu’r holl blant a oedd ar y gofrestr amddiffyn plant ar gyfartaledd yn ystod y 
flwyddyn 2018/2019 = 233 diwrnod; 2017/18 = 250 diwrnod (87,985 / 352); 2016/17 = 230 
diwrnod (113,250 / 492)

• Canran yr ymholiadau amddiffyn oedolion a gwblhawyd yn yr amserlenni statudol 
  2018/19 = 84.0% (1,052 / 1,253) o 97.9% (1,400 / 1,430) yn 2017/18.
  Cafwyd adolygiad ar ddiogelu oedolion yn dilyn pryderon ynghylch prydlondeb gwneud 

penderfyniadau yn hanner cyntaf y flwyddyn. Canlyniad y rheoli cryfach a ddilynodd yw gwelliant 
yn y perfformiad yn ail hanner y flwyddyn, ond mae’r Rheolwr Gweithredol yn dal i fonitro’n agos 
trwy adroddiadau wythnosol.
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Adroddiad Blynyddol Gwasanaethau Cymdeithasol yr Awdurdod Lleol 2018/2019

Llwyddiannau Allweddol

• Bu digwyddiadau’r Wythnos Ddiogelu Genedlaethol ym mis Tachwedd 2018 yn llwyddiant mawr 
o ran codi ymwybyddiaeth am ddiogelu a dangos y gwaith effeithiol a wnaed gan is-grŵp y 
Bwrdd Diogelu Rhanbarthol ac Uned Fusnes y Byrddau.

• Mae Caerdydd mewn sefyllfa dda yn y DU o ran bod yn Awdurdod Lleol sy’n meddwl am y dyfodol 
ynghylch pob mater sy’n gysylltiedig â Cham-fanteisio Rhywiol ar Blant ac mae’r agenda 
cam-fanteisio yn datblygu arfer sy’n canolbwyntio ar y plentyn er mwyn mynd i’r afael â gwaredu 
cam-fanteisio ar blant. Rydym yn datblygu Strategaeth Cam-fanteisio ar gyfer Caerdydd a Bro 
Morgannwg (sy’n canolbwyntio ar gam-fanteisio ar blant ac oedolion) i godi ymwybyddiaeth ar 
ffurfiau, risgiau ac effeithiau cam-fanteisio a sicrhau ymateb strategol aml-asiantaeth i nodi a 
diogelu plant ac oedolion a allai wynebu risg o gam-fanteisio.

• Cwblhawyd adroddiad ar fapio a dadansoddi cymorth ar gyfer plant sy’n dangos Ymddygiad 
Rhywiol Niweidiol yn ystod y flwyddyn a chwblhawyd proses gomisiynu er mwyn cytuno ar y 
gwasanaerhau sydd ar gael i gynorthwyo plant sy’n dangos Ymddygiad Rhywiol Niweidiol. Mae’r 
rhain bellach yn weithredol o dan oruchwyliaeth Rheolwr Tîm  Diogelu Dy Hun! Mae plant yn cael 
cymorth ymyriadau cymorth amserol a phriodol i sicrhau y cânt eu diogelu.

• Mae proses newydd ar gyfer trin pryderon ynghylch Anffurfio Organau Rhywiol Merched wedi 
ei ddatblygu a chytuno gan bartneriaid aml-asiantaeth. Mae pecyn cymorth Anffurfio Organau 
Rhywiol Merched wedi ei ddatblygu yn genedlaethol ac mae’n cael ei dreialu gan Hyb Diogelu 
Aml-Asiantaeth Caerdydd i sicrhau y caiff yr holl atgyfeiriadau Anffurfio Organau Rhywiol Merched 
eu sgrinio a’u blaenoriaethu’n briodol.

• Mae Fframwaith Sicrhau Ansawdd ar waith ar gyfer Gwasanaethau Plant ac Oedolion a bydd yn 
helpu i ffurfioli’r holl weithgarwch sicrhau ansawdd trwy’r Gyfarwyddiaeth. Rydym eisiau sicrhau 
dull cadarn a chyson o sicrhau ansawdd trwy’r Gyfarwyddiaeth.

• Cafodd arolwg ar yr Hyb Diogelu Aml-asiantaeth ei gwblhau ac mae camau gweithredu ar waith 
i wella capasiti ac effeithlonrwydd systemau rheoli atgyfeirio ac asesu risg mewn cydweithrediad 
â phartneriaid allweddol. Bydd sefydlu Gwasanaeth Cyngor i Deuluoedd Caerdydd yn cyflwyno 
cyfleoedd i ddatblygu model yr Hyb Diogelu ymhellach gyda’r nos o lleihau trosglwyddo achosion 
rhwng yr Hyb a Gwasanaethau Plant.

• Mae gwasanaeth newydd arbenigol ar gyfer trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a 
thrais rhywiol wedi ei sefydlu yng Nghaerdydd er mwyn i ni allu rhoi ymateb wedi ei deilwra sy’n 
dibynnu ar lefel y risg, lefel yr angen, oedran ac effaith y cam-drin domestig. Bydd cymorth gwaith 
cymdeithasol yn RISE yn sicrhau bod unrhyw uwchraddio i ymateb statudol yn cael ei reoli ac y 
rhoddir cysylltiad arbenigol ac uniongyrchol â gwasanaeth RISE.
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• Mae’r Polisi Diogelu Mosgau bellach wedi ei sefydlu ac mae hyfforddiant wedi ei gynnal ar gyfer 
pob mosg yn y ddinas. Cynhaliwyd cyfres o sesiynau hyfforddi gyda gwirfoddolwyr yn y ddinas sy’n 
cynorthwyo teuluoedd sy’n rhan o raglen Ailsefydlu Ffoaduriaid Syria. Mae’r digwyddiadau hyn 
wedi sicrhau bod cymunedau a sectorau ffydd yn deall y disgwyliadau o ran diogelu ac amddiffyn 
plant. Bydd cam nesaf ymgysylltu â chymunedau yn sicrhau bod polisïau tebyg a digwyddiadau 
yn cael eu datblygu ar draws sectorau ffydd a chymunedau trwy’r ddinas.

• Cytunwyd ar ddogfen drothwy ac mae’n cael ei datblygu i gynorthwyo staff i adnabod rhesymeg 
glir ar gyfer gwneud penderfyniadau o ran diogelu oedolion. Yn dilyn cwymp yn y perfformiad ar 
destun 7 ymholiad dydd, mae cynllun gwella wedi sicrhau bod diogelu nawr yn cael ei sgrinio yn 
gyson ac yn amserol ac felly mae’n sicrhau y caiff yr achosion mwyaf argyfyngus eu blaenoriaethu 
ac y cânt ymateb yn effeithiol ac yn unol â disgwyliadau’r Ddeddf.
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Heriau a Risgiau Allweddol
Er bod nifer o gryfderau, mae dadansoddi perfformiad wedi profi bod angen gwella yn y meysydd canlynol:

• Sicrhau cysondeb prosesau sicrhau ansawdd i gynorthwyo gwella arfer.

• Pontio achosion rhwng yr Hyb Diogelu Aml Asiantaeth a Derbyn ac Asesu.

• Gweithredu cynllun gwella diogelu oedolion yn llawn.

• Ansawdd rhai gwasanaethau darparwr a ddengys yn ôl y nifer a gaiff eu rheoli trwy’r prosesau 
uwchraddio pryderon.

Astudaeth Achos – Tîm Diogelu Dy Hun!
15 oedd M pan gafodd ei hatgyfeirio at y Gwasanaethau Plant oherwydd Cam-fanteisio 
Rhywiol sylweddol ar Blentyn. Cafodd M blentyndod cymhleth a thrawmatig. Roedd yn byw 
gyda’i modryb a oedd yn ymroddedig iddi. Roedd M yn gweithredu fel rhywun sylweddol iau 
na’i hoedran. Roedd gan M gysylltiadau â’r gymuned ddigartref oherwydd ei phlentyndod. 
Roedd oedolion yn rhoi cyffuriau i M, yn mynd â hi o amgylch y ddinas (masnachu) ac amheuir 
yn gryf y manteisiwyd arni yn rhywiol. Byddai M ar goll yn rheolaidd. 
Rhoddwyd cynllun aml-asiantaeth ar waith a’i adolygu yn rheolaidd. Dysgodd M am 
Gamfanteisio Rhywiol ar Blant, sut mae cadw’n ddiogel a beth yw perthynas iach. Mae M nawr 
yn ddiogel; ni phrofodd ragor o Gam-fanteisio ac mae’n edrych ymlaen at fynd i’r coleg. 

Astudiaeth Achos – Diogelu Oedolion
Cafodd y tîm Diogelu Oedolion atgyfeiriad ar gyfer Mrs. B gan ei gweithiwr allgymorth iechyd 
meddwl yn ystod y flwyddyn. Roedd yn cynnwys manylion cam-drin ariannol a seicolegol posibl. 
Cymerwyd camau cychwynnol i gynnal cyfarfod  aml-ddisgyblaethol ac ymgynghoriadau 
â’r heddlu a’r Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol perthnasol. Cynghorom nhw i fynd â Mrs B at 
y Dewisiadau Tai, sydd hefyd yn cynnig cyngor am ddyledion. Bu hyn yn hynod o fuddiol a 
gwnaed gwahaniaeth mawr yn yr ahos hwn gyda’r ymyriad lleiaf.
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Beth yw ein blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn nesaf a pham? 

• Gweithredu’r Gweithdrefnau Diogelu Cymru Gyfan erbyn mis Mawrth 2020 – mewn 
cydweithrediad â staff a phartneriaid i sicrhau y caiff oedolion sy’n wynebu risg eu diogelu 
rhag niwed. 

• Sefydlu Polisi Diogelu Corfforaethol y Cyngor yn llawn erbyn mis Mawrth 2020 i sicrhau dull 
effeithiol o’i weithredu trwy’r Cyngor.

• Gweithredu Strategaeth Ecsbloetio erbyn mis Mawrth 2020 a fydd yn cynnwys themâu newydd 
ecsbloetiaeth a’r rhai sy’n codi.

• Sicrhau bod plant ac oedolion yn cael eu hamddiffyn rhag niwed a chamdriniaeth drwy godi 
ymwybyddiaeth ymysg y cyhoedd a gweithwyr proffesiynol drwy gydol cyfnod y cynllun. 

• Sefydlu’r Fframwaith Sicrwydd Ansawdd yn y Gwasanaethau Oedolion a Phlant erbyn mis 
Mawrth 2020 i sicrhau bod plant, teuluoedd ac oedolion yn elwa o’r safon gwasanaeth uchaf 
posibl o fewn adnoddau.  

• Gweithredu trefniadau newydd yn yr Hyb Diogelu Aml Asiantaeth i ystyried y gwasanaeth 
Cymorth Cynnar newydd

• Gweithredu’r cynllun gwella yn llawn ar gyfer diogelu oedolion

• Gweithredu system newydd o sicrwydd ansawdd darparwr i ymyrryd ynghynt a phan fo 
arwyddion cynnar o bryderon
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ANNOG A CHEFNOGI POBL I DDYSGU, DATBLYGU A 
CHYFRANOGI MEWN CYMDEITHAS

Canlyniadau a gawsom yn ystod y flwyddyn: 



Mae Cynllun Hyfforddi Dechrau Disglair yn parhau i gynorthwyo plant sy’n derbyn gofal a rhai sy’n 
gadael gofal i gael cyfleoedd hyfforddi gyda Chyngor Caerdydd. Cafodd 42 person ifanc brofiad 
gwaith trwy hyfforddiant yn 2018/19 ac aeth 3 o’r rhain ymlaen i gyfleoedd cyflogaeth am gyflog. 
Mae’r cynllun wedi ei amlygu fel maes ymarfer da gan ESTYN.


Rhoi gallu yn well i blant hŷn nag oedran ysgol gyrraedd eu potensial trwy wella ymgysylltiad ag 
addysg, hyfforddiant a chyflogaeth gan 2.3 awr yr wythnos (33.3%) ar gyfer pobl ifanc hŷn nag 
oedran statudol trwy gydol eu cysylltiad â’r Gwasanaeth Troseddwyr Ifainc. 



Llwyddiant mewn canlyniadau addysgol ar gyfer plant sy’n derbyn gofal 91.4% (32 / 35) o’r plant 
sy’n derbyn gofal yn cyrraedd y Dangosydd Pynciau Craidd yng Nghyfnod Allweddol 2 (cyrraedd 
Lefel 4 yn y Gwyddoniaeth, Mathemateg, Cymraeg neu Saesneg) o’u cymharu â 56.8% (50 / 88) 
o’r holl blant y mae angen gofal a chymorth arnynt.


Clywyd llais pobl ifanc sy’n cael gofal a chymorth gan y Gwasanaethau Plant trwy waith Caerdydd 
sy’n Dda i Blant.  


Mae rhagor o blant yn ymgysylltu â Gwasanaethau arbediol i atal ymddygiad gwrthgymdeithasol 
rhag gwaethygu mewn cymunedau. 


Caiff profiad bywyd plant ac oedolion â nam ar y golwg, ar y clyw neu ddiffyg ar ddau synnwyr ei 
wella gan fynediad i wybodaeth, offer a gwasanaethau priodol i hwyluso annibyniaeth unigolion. 


Clywir llais pobl â demensia o hyd trwy gyrraedd statws ‘gweithio tuag at’ statws Dinas sy’n 
Deall Demensia. Gwellodd ymwybyddiaeth staff a busnesau o demensia trwy’r rhaglen hyfforddi 
corfforaethol. 


Safon bywyd gwell ar gyfer pobl â demensia trwy ddatblygu cyfleoedd dydd arbenigol a gweithio 
tuag at statws dinas sy’n Deall Demensia. 
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Adroddiad Blynyddol Gwasanaethau Cymdeithasol yr Awdurdod Lleol 2018/2019

Beth cynlluniom ni ei wneud y llynedd?

Beth cynlluniom ni ei wneud y llynedd a’n statws RAG?

•  Adolygu llwybrau i blant â namau synhwyraidd a datblygu gwaith partneriaeth ymhellach ar 
draws y Gwasanaethau Plant ac Oedolion a gyda sefydliadau namau synhwyraidd 3ydd sector yn 
ystod 2018/19 i: 

 o Wella mynediad i wybodaeth a gwasanaethau i blant ac oedolion â cholled synhwyraidd. 
 o  Cynnig llwybrau clir a chyson rhwng y Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Gyfarwyddiaeth Addysg 

a gyda sefydliadau namau synhwyraidd 3ydd sector i gefnogi plant ac oedolion â namau 
synhwyraidd yng Nghaerdydd 

•  Sicrhau’r canlyniadau gorau i blant a phobl ifanc y daw eich Cyngor yn gyfrifol amdanynt drwy 
sefydlu’r Strategaeth Rhianta Corfforaethol ar draws y Cyngor a gyda phartneriaid erbyn mis 
Mawrth 2019 i hyrwyddo cyflawni’r un canlyniadau cadarnhaol i blant sy’n derbyn gofal y byddai 
pob rhiant da yn dymuno ar gyfer ei blant ei hun. 

•  Sicrhau’r canlyniadau gorau i blant a phobl ifanc y daw eich Cyngor yn gyfrifol amdanynt drwy 
wella capasiti’r Cyngor i gomisiynu a chynnig lleoliadau cost effeithiol o safon uchel yn ardal 
Caerdydd, gan leihau’r angen i Blant sy’n Derbyn Gofal gael eu lleoli y tu allan i’r ardal erbyn mis 
Mawrth 2023.  

•  Atgyfnerthu statws Caerdydd fel Dinas sy’n Deall Demensia yn ystod 2018/19 i gefnogi’r rhai 
y mae demensia yn effeithio arnynt, gan eu galluogi i gyfrannu at, a chymryd rhan mewn 
cymdeithas prif ffrwd. Bydd hyn yn cynnwys: 

 o Adnewyddu canolfannau dydd presennol i gynnig cymorth demensia 
 o Sefydlu gwasanaeth dydd demensia arbenigol mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd y Brifysgol.  

• Gweithio gyda Chymunedau yn ystod 2018/19 i fynd i’r afael ag unigedd cymdeithasol. 
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I ba raddau y llwyddom? Pa wahaniaeth wnaethom ni? 
Y newid y dymunwn ei weld

Survey Results 
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Adroddiad Blynyddol Gwasanaethau Cymdeithasol yr Awdurdod Lleol 2018/2019

Diweddariad Perfformiad

• Canran y plant sy’n cyrraedd y dangosydd pwnc craidd yng nghyfnod allweddol 2
 2018/19 = 56.8% (50 / 88)
 2017/18 = 50.0% (41 / 82)
 2016/17 = 50.0% (39 / 78)

• Canran y plant sy’n cyrraedd y dangosydd pwnc craidd yng nghyfnod allweddol 4
 2018/19 = 13.5% (10 / 74)
 2017/18 = 12.0% (9 / 75)
 2016/17 = 18.4% (16 / 87)

•  Canran y plant sy’n derbyn gofal yn ystod y flwyddyn hyd at 31 Mawrth sydd wedi profi 1 neu 
fwy o newidiadau yn yr ysgol yn ystod cyfnodau o dderbyn gofal nad oedd yn ganlyniad i 
drefniadau pontio.

  Arhosodd y perfformiad yn gyson yn 16.0% (91 / 570) o’i gymharu â 16.4% (81 / 494) yn 
2017/18. Mae hyn yn cynrychioli ymdrechion â ffocws i sicrhau bod yr holl blant yn cael lleoliad 
addas ac y caiff plant eu dychwelyd i Gaerdydd o leoliadau allan o’r ardal pan fo hyn yn briodol. 

•  Canran presenoldeb disgyblion sy’n derbyn gofal tra maent mewn gofal mewn ysgolion cynradd.
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 Arhosodd gwelliant perfformiad yn sefydlog yn 96.6% o 96.6% yn 2017/18.

 

• Canran presenoldeb disgyblion sy’n derbyn gofal tra maent mewn gofal mewn ysgolion uwchradd.
 Gostyngodd y perfformiad i 89.9% o 95.4% yn 2017/18.
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Adroddiad Blynyddol Gwasanaethau Cymdeithasol yr Awdurdod Lleol 2018/2019

Llwyddiannau Allweddol

• Mae gwaith yn mynd rhagddo gydag Adran Glywedeg Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, 
sefydliadau’r trydydd sector a Chyfarwyddiaethau eraill y Cyngor yn datblygu llwybrau ar gyfer 
plant â nam ar eu synhwyrau. Mae un pwynt mynediad wedi ei sefydlu er mwyn i blant ac 
oedolion gael Tystysgrif Nam Gweledol gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro.

• Yn ystod y flwyddyn, gwnaeth Aelodau Etholedig Pwyllgor Cynghori Rhianta Corfforaethol 
weithgaredd â ffocws mewn prif feysydd blaenoriaeth. Roedd hyn yn cynnwys gwaith ym 
meysydd gwasanaethau ataliol, profiad plant sy’n derbyn gofal a chanlyniadau, addysg a rôl y 
Rhiant Corfforaethol yn y Cyngor. Byddwn yn adolygu ein Strategaeth Rhianta Corfforaethol yn y 
flwyddyn a ddaw i ddatblygu a sefydlu rôl y rhiant corfforaethol.

• Buom yn gwneud gwaith i ddatblygu Strategaeth Gomisiynu ar gyfer plant sy’n derbyn gofal 
a bydd hyn yn rhoi’r wybodaeth sylfaenol y mae angen arnom i ddeall anghenion ein plant 
sy’n derbyn gofal a sut gallwn ateb yr anghenion hyn orau. Y bwriad yw y bydd y Strategaeth 
Gomisiynu yn helpu’r Gwasanaethau Plant i adnabod ystod lawn y gwasanaethau y mae eu 
hangen i newid cydbwysedd y plant sy’n derbyn gofal er mwyn ateb anghenion y presennol 
a’r dyfodol.

• Cychwynwyd Adolygiad ar y Gwasanaeth Maethu yn ystod y flwyddyn gyda’r nos o ddatblygu 
model busnes effeithiol i roi’r gallu i’r gwasanaeth maethu mewnol i dyfu a chymryd y safle 
arweiniol wrth ddarparu gwasanaethau maethu yng Nghaerdydd. Mae arian wedi ei roi i’r 
gwasanaethau maethu ar gyfer marchnata, recriwtio, cymorth a datblygu gofalwyr maethu i 
wella’r cynnig gofalwr maeth. Mae’r cynnig gwell yn gyson ag egwyddorion y Fframwaith Maethu 
Cenedlaethol a’r nod yw denu ac felly cynyddu nifer y gofalwyr maeth mewnol yng Nghaerdydd.

• Trwy’r flwyddyn, gwnaed addewid gyda darparwyr preifat sydd wedi mynegi diddordeb mewn 
sefydlu cartrefi preswyl newydd yng Nghaerdydd. Mae dau ddarparwr allanol ar fin cofrestru 
ac agor cartrefi plant newydd yng Nghaerdydd yn fuan yn 2019/20. Bydd hyn yn cynyddu 
nifer y lleoliadau sydd ar gael yng Nghaerdydd a bydd lleoliadau ar gael ar gyfer eu prynu yn ôl 
anghenion.

• Mae cynnig ar waith i gefnogi agor darpariaeth breswyl fewnol a reoleiddir ychwanegol ar 
gyfer pobl ifanc 16 – 19 oed.

• Gwneir cynnydd da wrth gwblhau cynllun darparu aml-asiantaeth i ddod â Strategaeth Dinas 
sy’n Dda i Blant Caerdydd i waith. Mae Caerdydd eisiau bod yn Dinas sy’n Dda i Blant, hynny 
yw, dinas lle mae lleisiau, anghenion, blaenoriaethau a hawliau plant yn rhan annatod o bolisiau, 
rhaglenni a phenderfyniadau cyhoeddus.
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• Mae Caerdydd yn gweithio tuag at ddod yn Ddinas sy’n Deall Demensia. Mae swm sylweddol 
o waith wedi ei wneud trwy’r Cyngor i gynorthwyo datblygu gwasanaethau a digwyddiadau 
sy’n cynorthwyo’r rhai y mae demensia yn effeithio arnynt a’u teuluoedd. Mae’r llwyddiannau 
yn cynnwys rhagor a rhagor o bobl yn gwneud Hyfforddiant Cyfeillion Demensia a phenodi 
Swyddogion Cynhwysiant yn yr Hybiau a fydd yn cydlynu ymgysylltiad,

• Eir i’r afael ag unigedd cymdeithasol hefyd trwy gynyddu faint o bobl sy’n defnyddio cyfleoedd 
dydd ardderchog newydd i bobl â demensia ddatblygu cyd-destun a pherthnasau cymdeithasol. 
Mae hyn yn rhoi seibiant i ofalwyr gael cysylltiad cymdeithasol.

Heriau a Risgiau Allweddol
Er bod nifer o gryfderau, mae dadansoddi perfformiad wedi profi bod angen gwella yn y meysydd canlynol:

• Cyfradd isel o gofrestriadau amddiffyn plant a nifer uchel o blant yn derbyn gofal.

• Mae nifer y plant a ddychwelir adref wedi gofal yn ystod y flwyddyn yn isel.

• Mae angen datblygu eto’r prosesau i ddod â phlant allan o ofal.

• Mae argaeledd a safon lleoliadau ar gyfer plant sy’n derbyn gofal wedi bod yn bry-der sylweddol 
dros y flwyddynb ddiwethaf, gan arwain at nifer uwch o blant yn cael eu hanfon y tu allan i 
Gaerdydd ac awdurdodau cyfagos.

• Nifer uchel o blant yn derbyn gofal yn cael eu rhoi â rhieni.

• Nifer y gofalwyr sy’n berthynas yn is nag yr hoffem (ond mae’r nifer yn codi).

• Gostyngiad yn nifer y gofalwyr maeth Awdurdod Lleol dros y flwyddyn.

• Cynllunio gofal parhaol ar gyfer plant a phobl ifanc.

• Nifer uchel o blant yn aros am eu mabwysiadu 12 mis ar ôl gwneud y Gorchymyn Lleoli (56, a 31 
o’r rhain heb eu lleoli eto).

• Gwella cyrhaeddiad addysgol ar gyfer plant yng nghyfnod allweddol 4.
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Adroddiad Blynyddol Gwasanaethau Cymdeithasol yr Awdurdod Lleol 2018/2019

Astudiaeth Achos – Adborth gan Berson Ifanc yn Gadael y Gwasanaeth

Diolch o’r galon i chi am y canlynol:
T -  yr amseroedd a allasai fod y tywyllaf un yn gorfforol ac yn feddyliol ac am beidio ag 

anobeithio pan oeddwn mewn argyfwng
H - cadw ffydd ynof i a fy ngallu i fod y gorau y gallwn i pan na allwn innau hyd yn oed weld fy 

mhotensial eu gwaith a dod i’m cynorthwyo ac ni allwn i fod yn fwy diolchgar.
N - nawr bod fy amser â’ch gwasanaeth anhygoel yn dod i ben, rwy’n teimlo eich bod wedi 

dysgu’r holl sgiliau perthnasol y mae eu hangen arna i i fyw bywyd mwy sefydlog a haws ei 
drin

K - mae’n mynd i fod yn anos i mi feddwl am rywbeth i’w ddweud ond rwy’n meddwl am fy 
amser gyda gadael gofal fel taith mewn car ac am ba mor hir rydym wedi dod. Petaech wedi 
dweud wrtha i ar y cychwyn y byddwn i yn cyllidebu ein biliau cartref a dod o hyd i bethau i’w 
gwneud â’m amser h.y. mynd i’r coleg, chwilio am dŷ, fyddwn i wedi dweud byth ond gyda’n 
gilydd, rydym wedi teithio miloedd o gilomedrau yn feddyliol ac rydym wedi llwyddo i wneud 
cymaint o bethau nad ydw i’n meddwl y gallwn fod wedi eu gwneud fy hun.

Y - mae blynyddoedd wedi mynd heibio ond gyda phob un mae eich cymorth arbennig yn mynd 
yn well ac mewn blynyddoedd i ddod, fe gofiaf bob tro rydych wedi fy nghefnogi ac rydw 
i’n dymuno na fyddai’r gwasanaethau cymdeithasol yn cynrychioli rhywbeth negyddol ym 
meddyliau pobl oherwydd maen nhw’n sefydliad gwych ac ni allwn fod yn fwy balch o’r staff 
yno, ac i fod yn onest â chi, rwy’n berson mor lwcus i fod wedi mynd trwy’r gwasanaeth ac 
rwyf wedi cwrdd â chymaint o bobl wych.

O - ymlaen ac yn well fydd hi i mi oherwydd eich cymorth ardderchog af i fyth eto i drwbl a 
hoffwn i ddweud diolch i chi am fy nghefnogi i lle rydw i nawr oherwydd rwy’n teimlo y gallaf 
bellach symud ymlaen â’m bywyd ac anghofio am y gorffennol, ei roi y tu cefn i mi ond heb 
anghofio pa mor arbennig y bu hyn i mi.

U - Anhygoel, rwyf mor ddiolchgar eich bod wedi fy nghefnogi fel y gwnaethoch ac rwy’n teimlo 
fel bod yn rhaid i mi ddiolch i chi rywsut achos fy mod i’n teimlo mor lwcus fy mod i wedi 
cyfarfod â chymaint o bobl anhygoel a diolch i chi am eich gwaith caled gyda mi achos nawr 
rwy’n credu y bydd y sgiliau rydych wedi eu dysgu i mi yn arwain at bethau mwy: Fy Mywyd.
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Beth yw ein blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn nesaf a pham? 

• Adolygu llwybrau i blant â namau synhwyraidd a datblygu gwaith partneriaeth ymhellach ar draws 
y Gwasanaethau Plant ac Oedolion a gyda sefydliadau namau synhwyraidd y 3ydd sector yn ystod 
2019/20 i: 

 o Wella mynediad at wybodaeth a gwasanaethau i blant ac oedolion â cholled synhwyraidd. 
 o Cynnig llwybrau clir a chyson rhwng y Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Gyfarwyddiaeth Addysg 
a gyda sefydliadau namau synhwyraidd 3ydd sector i gefnogi plant ac oedolion â namau 
synhwyraidd yng Nghaerdydd 

• Rhoi’r gallu i ragor o blant fyw yn agosach at Gaerdydd trwy:
 o Ddatblygu Strategaeth Gomisiynu gynhwysfawr a Strategaeth Sefyllfa yn y Farchnad i fapio’r angen 

gyda’r adnoddau a dylanwad y farchnad leol i roi ystod o ddarpariaeth i ateb anghenion plant sy’n 
derbyn gofal erbyn mis Medi 2019

 o Cynyddu nifer y gofalwyr maeth Awdurdod Lleol (gan cynnwys gofalwyr sy’n perthyn) erbyn mis 
Mawrth 2020

 o Cynyddu ystod y ddarpariaeth breswyl leol trwy gomisiynu 20 lleoliad newydd erbyn mis Mawrth 2020
 o Gweithio gyda’r gwasanaeth mabwysiadu rhanbarthol i gynyddu nifer y lleoliadau mabwysiadu erbyn 

mis Mawrth 2020.

• Adolygu’r Strategaeth Rhianta Corfforaethol erbyn mis Rhagfyr 2019 i hybu cyrraedd yr un canlyniadau 
cadarnhaol ar gyfer plant sy’n derbyn gofal ag y byddai pob rhiant da eisiau ar gyfer ei blant ei hun, gan 
drafod y meysydd lle nad yw’r canlyniadau gystal ag y dylent fod mewn addysg a llety.

• Fel Dinas sy’n Deall Demensia, cefnogi’r rhai y mae demensia yn effeithio arnynt i gyfrannu at a 
chymryd rhan yng nghymdeithas prif ffrwd trwy:

 o Wneud hyfforddiant cyfeillion demensia trwy’r awdurdod gyda’r nod o sicrhau cydymffurfiaeth 
gan 100% o staff y Cyngor erbyn mis Ebrill 2021.

 o Datblygu hyfforddiant e-fodiwl mewn cydweithrediad â’r Gymdeithas Alzheimer a gaiff ei 
gynnig trwy Academi Caerdydd erbyn mis Mawrth 2020.

 o Annog busnesau i ddod yn rhai sy’n Deall Demensia erbyn mis Mawrth 2020
 o Datblygu gwefan sy’n canolbwyntio ar ddemensia erbyn mis Mawrth 2020 i gynorthwyo pobl â 
demensia yn ogystal â busnesau, sydd eisiau cynorthwyo’r rhai â demensia yn well

 o Cyflwyno digwyddiadau ymwybyddiaeth demensia mewn cymunedau

• Mynd i’r afael ag unigedd cymdeithasol a gwella safon bwyd pobl hŷn trwy ddatblygu gweithio rhyng-
genedlaethol mewn ysgolion, grwpiau cymunedol, canolfannau hamdden a phartneriaid yn y sector preifat.

• Gweithredu cynigion trawsffurfio Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Caerdydd a’r Fro ar gyfer 
‘Cymru Iachach’ erbyn 2021 i ddatblygu atal a chymunedau gwydn ymhellach i gadw pobl yn 
annibynnol a chysylltiedig gyhyd â phosibl.
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CYNORTHWYO POBL I DDATBLYGU’N DDIOGEL AC I GYNNAL 
PERTHNASAU DOMESTIG, TEULUOL A PHERSONOL IACH

Canlyniadau a gawsom yn ystod y flwyddyn: 

 Rhagor o deuluoedd yn cael y cymorth cywir trwy weithredu’r Gwasanaeth Cymorth i Deuluoedd.

 Canolfan Adnoddau’r Glasoed wedi arbed 53 plentyn a phobl ifanc rhag mynd i ofal.

 Gweithwyr Ymateb Cyflym yn arbed pedwar plentyn a person ifanc rhag mynd i ofal. 



Caiff rhagor o blant eu cynorthwyo i aros yn byw gydag aelodau’r teulu trwy gynnydd yn yr 
asesiadau o Bersonau Cysylltiedig (pobl gysylltiedig / teulu a chyfeillion a ffrindiau sy’n dymuno 
maethu neu fod yn warchodwyr arbennig) a wnaed yn rhyngwladol (gan cynnwys yn Tsieina, 
Albania, y Weriniaeth Tsiec, Portiwgal a Rwmania).  


Eir i’r afael ag Ymddygiad Rhywiol Niweidiol lefel isel yn well trwy greu swydd arbenigol yn y 
Gwasanaeth Troseddwyr Ifainc.  

 Cafwyd lle parhaol ar gyfer plant gyda 42 yn cael eu mabwysiadu yn ystod y flwyddyn. 


Ateb anghenion cymhleth pobl hŷn a phobl ag anableddau dysgu yn well yn eu cymuned leol trwy 
ddatblygu Cyfleoedd Dydd a dargedir. Adroddwyd y bu effaith gadarnhaol ar bobl a Gofalwyr yn 
dilyn agor y Canolfan Ddydd Grand Avenue.


Gostwng y tebygrwydd y bydd Gofalwyr yn cyrraedd pwynt argyfwng trwy ddatblygu prosesau 
gwell a fydd yn rhoi gwasnaeth o safon well. 
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Adroddiad Blynyddol Gwasanaethau Cymdeithasol yr Awdurdod Lleol 2018/2019

Beth cynlluniom ei wneud y llynedd?

Beth cynlluniom ei wneud y llynedd a’r statws RAG?

•  Cynyddu ymwybyddiaeth gyhoeddus o’r gofyn i adrodd trefniadau Maethu Preifat wrth yr 
awdurdod lleol erbyn mis Mawrth 2019 er mwyn sicrhau bod plant sy’n destun y trefniadau hyn yn 
hysbys ac yn cael cymorth priodol.

•  Sicrhau y caiff yr holl oedolion cymwys sy’n ofalwyr di-dal ac yn gofalu am oedolion yn ystod blwyddyn 
ariannol 2018/19 y cymorth a’r gefnogaeth y mae arnynt eu hangen ac yn y ffyrdd priodol.

•  Sefydlu model newydd Cyfleoedd Dydd yn ystod 2018/19 i sicrhau bod pobl yn cael y gofal a’r 
cymorth mae arnynt ei angen a chynnig seibiant i’w gofalwyr.

I ba raddau y llwyddom? Pa wahaniaeth a wnaethom?
Y newid rydym eisiau ei weld

Diweddariad Perfformiad a Chanlyniadau’r Arolwg

•  Canran yr arolygiadau ar blant sy’n derbyn gofal a gynhaliwyd yn yr amserlenni statudol yn ystod 
y flwyddyn

 2018/19 = 82.0% (1,913 / 2,333) 
 2017/18 = 93.0% (2,129 / 2,289).
  Perfformiad wedi gostwng o 93.0% (2,129 / 2,289) yn 2017/18, yn rhannol oherwydd y capasiti i 

gynnal arolygiadau yng nghyd-destun niferoedd cynyddol o blant sy’n derbyn gofal.
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• Canran y plant a gaiff gefnogaeth i aros yn byw gyda’u teulu
 2018/19 = 50.3% (910 / 1,810)
 2017/18 = 51.0% (864 / 1,694)
 2016/17 = 55.2% (894 / 1,619)
  O’r 1,810 o blant gyda Chynllun Gofal a Chymorth ar 31 Mawrth 2019, cafodd 908 eu cefnogi i fyw 

gartref (h.y. ddim yn derbyn gofal).

• Canran y plant sy’n derbyn gofal sy’n dychwelyd adref o’u gofal yn ystod y flwyddyn
 2018/19 = 6.2% (68 / 1,093)
 2017/18 = 8.7% (91 / 1,042)
 2016/17 = 11.6% (116 / 982)
 O’r 1,090 o blant a fu’n derbyn gofal yn y flwyddyn, aeth 64 adref.
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Adroddiad Blynyddol Gwasanaethau Cymdeithasol yr Awdurdod Lleol 2018/2019

  Er yr ymddengys fod y dangosyddion hyn yn dweud bod llai o blant yn byw gyda’u teuluoedd, 
nid ydynt yn rhoi’r darlun llawn o’r tueddiad yng Nghaerdydd oherwydd bod mwy o blant yn byw 
gartref neu wedi dychwelyd adref dan nawdd Gorchymyn Gofal nag o’r blaen. Nid yw’r mesurydd 
yn gadael i ni gyfrif y plant yn y garfan hon. Yn ogystal â’r 68 o blant a ddychwelwyd adref o ofal, 
rhoddwyd 142 o blant yng ngofal eu rhieni, ond maent yn dal i fod yn destun Gorchymyn Gofal a 
rhoddwyd 101 arall gyda gofalwyr sy’n berthynas. Mae’r ffigyrau hyn yn cynrychioli ein pwyslais gryf 
ar blant yn byw gyda theulu a rheoli risg dan delerau Gorchymyn Gofal. Mae adolygiad ar blant sy’n 
derbyn gofal ar waith a bydd hwn yn ystyried a yw’n ddiogel diddymu Gorchymyn Gofal unrhyw rai 
o’r plant hyn.

•   Canran y plant sy’n derbyn gofal ar 31 Mawrth sydd wedi cael 3 lleoliad neu ragor yn ystod 
y flwyddyn.

  Mae’r perfformiad yn aros yn gymharol sefydlog, yn 9.6% (86 / 900) o 9.0% (75 / 830) yn 2017/18 
a bodlonwyd y targed o 10%. Llwyddwyd i gyflawni’r perfformiad cryf er gwaethaf yr ymdrechion 
dwys i sicrhau y caiff yr holl blant eu lleoli’n addas ac y dychwelir plant i Gaerdydd o leoliadau y tu 
allan i’r ardal pan fo hyn yn briodol. Golyga hyn y symudwyd rhai plant fel cam rhagweithiolac nid 
oherwydd bod lleoliad yn methu, i leoliad sy’n fwy addas i ateb eu hanghenion hirdymor / neu i’w 
dychwelyd o leoliad y tu allan i’r ardal.
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• Nifer yr asesiadau gofalwyr a gwblhawyd
 2018/19 = 936; 2017/18 = 798.
 Gwellodd y perfformiad i 936 o 798 yn 2017/18.

•  Canran yr oedolion cymwys sy’n gofalu am oedolion y cynigiwyd Asesiad Gofalwyr iddynt yn ystod 
y flwyddyn.

 2018/19 = 93.6% (3,139 / 3,353)
 2017/18 = 87.2% (2,899 / 3,326)
 2016/17 = 79.5% (2,833 / 3,563)
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Adroddiad Blynyddol Gwasanaethau Cymdeithasol yr Awdurdod Lleol 2018/2019

Llwyddiannau Allweddol

• Ar hyn o bryd mae 4 trefniant maethu preifat sy’n hysbys i’r Awdurdod Lleol. Bu ymgyrch i godi 
ymwybyddiaeth yn ystod y flwyddyn.

• Rydym yn datblygu ein harfer a’n systemau i newid y cydbwysedd gofal i sicrhau bod y bobl 
ifanc gywir yn y lleoliadau cywir am y cyfnod cywir, trwy osod cyfres o baneli penderfynu a 
chyflwyno rhagor o gyfarfodydd myfyrio Arwyddion Diogelwch, cyfarfodydd rhwydweithiau 
teuluoedd a chyflwyno Fframwaith Aduno Teuluoedd.

• Ar gyfer plant sydd ar ymylon gofal, rydym yn defnyddio’r gwasanaeth ymateb cyflym, sy’n rhoi 
cyngor a chymorth i rieni er mwyn i blant allu aros gartref, pan fo’n ddiogel ac yn briodol. Mae’r 
gwasanaeth hefyd yn gwneud gwaith uniongyrchol â phlant mewn perthynas â chanlyniadau eu 
hymddygiad ac yn eu cynorthwyo i gymedroli a newid eu hymatebion..

• Mae’r Tim Cymorth i Deuluoedd Cyfannol yn gweithio gyda phlant a theuluoedd 
trwy Gaerdydd a Bro Morgannwg lle mae risg y bydd teulu yn chwalu oherwydd rhieni yn 
camddefnyddio sylweddau, iechyd meddwl a/neu gam-drin domestig. Mae ymyriadau ar sail 
cryfderau yn canolbwyntio yn bennaf ar adeiladu strategaethau ymdopi a sgiliau sy’n rhoi’r gallu i 
bobl ddatrys yr argyfwng.

• Yn ystod y flwyddyn, rydym wedi agor y broses atgyfeirio ar gyfer Gofalwyr sy’n Oedolion er mwyn 
i ofalwyr allu cael mynediad at y tîm Cymorth i Ofalwyr yn uniongyrchol heb orfod cael eu hatgyfeirio 
gan weithwyr cymdeithasol. Cynhaliwyd cymorthfeydd cyngor i ofalwyr yn yr hybiau er mis Medi 
2018 ond ni fuont mor llwyddiannus â’r disgwyl. Byddwn yn parhau i ddadansoddi mantais mynd 
i bob Hyb er mwyn cael wybodaeth i ddatblygu’r gwasanaeth orau. Bu mynediad at y grwpiau 
cymdeithasol, megis Parkinson a Goldies yn llawer mwy llwyddiannus a byddwn yn parhau i 
adeialdu ar y gwaith da hwn. Rydym wedi cychwyn gweithio ar gynnal y cymorthfeydd cyngor mewn 
meddygfeydd teulu a gobeithir y bydd hyn yn ffordd fwy effeithiol o gyrraedd gofalwyr.

• Sefydlwyd gwasanaeth dydd arbenigol ar gyfer demensia a ddatblygwyd fel gwasanaeth 
cyfannol mewn parthynas â Bwrdd Iechyd Prifysgol caerdydd a’r Fro yn ystod y flwyddyn a 
chafodd ei agor yng Nghanolfan Ddydd Grand Avenue. Ymddengys fod awyrgylch yn y ganolfan 
ddydd bob dydd yn creu sefyllfa fwy braf a chyfforddus ac amgylchedd y croesewir pobl a 
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theuluoedd sy’n galw heibio. Mae gwaith yn mynd rhagddo i ailwampio Canolfan Ddydd y 
Tyllgoed a bydd hefyd ar sail egwyddorion cynllunio sy’n deall demensia oherwydd rydym eisiau 
gwella darpariaeth gofal a chymorth o safon dda i ddinasyddion.

• Mae’r gwaith rhyng-genedliadol yng Nghanolfan Ddydd Minehead Road wedi ei olynu gan 
waith a gefnogir gan dîm gwaith maes y contractwr ar gyfer Grand Avenue er mwyn rhannu 
egwyddorion adeiladu a chynllunio gyda phlant o’r ysgol gynradd leol.  Mae projectau rhyng-
genedliadol eraill wedi digwydd yn yr Hybiau a’r Cynlluniau Byw yn y Gymuned. Mae hyn i gyd 
wedi cynrychioli cyfleoedd gweithio mewn partneriaeth cyffrous a dychmygus, gyda’r Cyngor yn 
chwarae rôl bwysig yn y gwaith partneriaeth hwn.

Heriau Allweddol a Risgiau
Er bod nifer o gryfderau, mae dadansoddi perfformiad wedi dangos y meysydd canlynol lle mae angen i ni wella:

• Gwella ymwybyddiaeth o drefniadau maethu preifat.

• Niferoedd cymharol isel o ofalwyr sy’n berthynas.

• Nifer isel o drefniadau Gwarchodaeth Arbennig.

• Niferoedd uchel o blant â Gorchmynion Gofal sy’n byw gyda’u rhieni

Astudiaeth Achos – Canolfan Ddydd Grand Avenue
Roedd lefel demensia J wedi datblygu tra roedd hi yng Nghanolfan Ddydd y Tyllgoed a phan ddaeth 
Canolfan Grand Avenue yn weithredol, roeddem yn teimlo mai yno y gallem ateb anghenion J orau.
Prif effaith mynd i Ganolfan Grand Avenue yw gostwng lefelau gorbryder J, maen nhw gymaint yn is 
nawr. Un o’r manteision yw ei bod hi’n fwy cymdeithasol, felly er enghraifft, mae’n ymuno â sgyrsiau, 
wrth ei bodd yn cyd-ganu, rhywbeth na allai hi wneud o gwbl o’r blaen. Mae’r amgylchedd yng 
Nghanolfan Grand Avenue yn gweithio’n dda iddi – yn cynnwys y cyfle i gel gofod ei hun pan fo hi 
eisiau hynny a chyfle i ymuno â gweithgareddau pan ddymuna. Mae’r addurniadau a’r dodrefn oll yn 
cyfrannu at greu awyrgylch a thawelwch yr amgylchedd y mae J wedi dangos sy’n gostwng ei lefelau 
gorbryder.
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Adroddiad Blynyddol Gwasanaethau Cymdeithasol yr Awdurdod Lleol 2018/2019

Astudiaeth achos – Adborth gan riant a gafodd gefnogaeth gan y Tîm Cymorth i Deuluoedd 
Cyfannol yn 2013 – roedd y plant yn 3 a 5 ar y pryd.  
Mae’n boenus cydnabod hyn ond redden ni’n byw mewn aflendid. Roedd sbwriel, llwydni, dillad bydr 
yn bentyrau o gwmpas y tŷ. Roedd fy mhlant yn rhannu ystafell wely – doedd dim dillad gwely iawn 
ar eu gwelyau ac roedden nhw’n fudr. Roedd un yn llawer rhy fach ac roedd dillad mewn pentwr ar y 
llawr. Bryd hynny, roeddem yn byw gyda’u tad a daeth i’r amlwg wedyn ei fod wedi cam-drin y plant 
ac efallai plant eraill. Roedd eu tad a minnau’n defnyddio crac a heroin a ches i fy arestio droeon am 
ddwyn o siopau ac roeddwn wedi fy nerbyn gan y gwasanaeth iechyd meddwl oherwydd ymgeisiadau 
i wneud amdanfaf fy hun hefyd.  
Yr ymyriad gan y Tîm Cymorth i Deuluoedd Cyfannol oedd cychwyn gweddill ein bywydau. Chi oedd 
y cyntaf i gymryd diddordeb ynof fi fel person gyda chryfderau, talentau a photensial. Chi fu’r cyntaf 
i ystyried fy nyheadau. Buoch chi’n ddidwyll, gonest, crefftus a chymhellol. Nawr mae gennyf fi a’m 
plant fywyd na freuddwydiais fyth y caem ni. Mae eich gwaith wedi achub fy mhlant rhag bywyd o 
esgeuluso a cham-drin. Diolch. 

Beth yw ein blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn nesaf a pham?

• Parhau i weithredu dull ymarfer gwaith cymdeithasol ar sail cryfderau i roi unigolion, teuluoedd a 
chymunedau yng nghanol eu lles eu hunain trwy:

 o Adnewyddu Cynllun Gweithredu Arwyddion Diogelwch i sefydlu ymarfer ar sail cryfderau mewn 
partneriaeth â theuluoedd i gynorthwyo plant i aros gyda’u teuluoedd, gyda chymorth cynllun 
diogelwch erbyn mis Mawrth 2020

 o Sefydlu ac arfer ymarfer ar sail cryfderau yn y Gwasanaethau Oedolion erbyn mis Mawrth 2022

• Sicrhau’r canlyniadau gorau i blant a phobl ifanc y mae gan y Cyngor gyfrifoldeb drostynt trwy 
wella trefniadau cynllunio gofal ar gyfer plant sy’n derbyn gofal trwy ostwng yr amser y mae’n 
cymryd i fynd ag achosion ymlaen trwy’r prosesau llys erbyn mis Mawrth 2020.

• Gweithredu’r protocol cynllunio gofal erbyn mis Mawrth 2020

• Sicrhau bod gofalwyr di-dâl cymwys sy’n oedolion, sy’n gofalu am oedolion, yn ystod blwyddyn 
ariannol 2019/20 yn cael eu cefnogi i weithio tuag at gael eu canlyniadau personol.

• Sicrhau y caiff unigolion y cyfle i ailgysylltu â’u cymunedau.

• Datblygu cyfleoedd dydd ar gyfer pobl ag anableddau dysgu, gwella canlyniadau ar gyfer 
gwirfoddoli a’r gwasanaethau i Mewn i Waith.
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GWEITHIO GYDA PHOBL A’U CYNORTHWYO I GAEL LLES 
ECONOMAIDD GWELL, BYWYD CYMDEITHASOL A BYW MEWN 
LLETY ADDAS SY’N BODLONI EU HANGHENION

Canlyniadau a gafwyd yn ystod y flwyddyn:



Mae’r Cynllun Hyfforddeiaeth Dechrau Disglair yn parhau i gynorthwyo plant sy’n derbyn gofal a’r 
rhai sy’n gadael gofal i gael cyfleoedd hyfforddi gyda Chyngor Caerdydd. Cafodd 42 person ifanc 
brofiad gwaith trwy hyfforddeiaeth yn 2018/19 ac aeth 3 o’r rhain ymlaen i gyfleoedd cyflogaeth â 
thâl. Mae’r cynllun wedi ei amlygu fel maes ymarfer da gan ESTYN.


Mewn sefyllfa well i roi rhagor o ddilyniant cymorth sy’n ateb anghenion pobl ifanc yn well o 
ganlyniad i ailgomisiynu llety a chymorth yng Nghaerdydd (yn cychwyn yn fuan yn 2019/20).


Mae’r rhai sy’n gadael gofal yn cael cymorth gwell trwy addysg uwch trwy ddarparu offer trwy 
grant Dydd Gŵyl Dewi (19 sy’n gadael gofal mewn addysg uwch, gan gynnwys 6 newydd 
ddyfodiad). 


Wedi rhoi’r gallu i bobl hŷn aros mor annibynnol â phosibl yn eu cartrefi eu hunain trwy ddull 
gweithredu gofal a chymorth sy’n ail-alluogi. 



Mewn sefyllfa well i roi’r gallu i fwy o bobl i aros mor annibynnol â phosibl yn eu cartrefi eu hunain 
trwy ein gweithgarwch comisiynu. Er enghraifft yn ystod y flwyddyn, bu i ni gomisiynu llety byw 
â chymorth ar gyfer oedolion sy’n agored i niwed sy’n camddefnyddio sylweddau ac rydym wedi 
cychwyn y broses gaffael ar gyfer ailgomisiynu llety byw â chymorth ar gyfer oedolion gydag 
anabledd dysgu.


Mewn sefyllfa well i gynyddu ystod yr opsiynau llety i ateb anghenion pobl hŷn sy’n gorfforol 
fregus ac y mae ganddynt faterion demensia gyda datblygu’r Strategaeth Dai i Bobl Hŷn. 
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Beth cynlluniom ei wneud y llynedd?

Beth cynlluniom ei wneud y llynedd a’r statws RAG?

•  Gweithredu elfennau Strategaeth Gofal a Chymorth Gartref Gofal Cymdeithasol Cymru sy’n 
berthnasol i’r Awdurdod Lleol erbyn mis Mawrth 2021 er mwyn cynorthwyo pobl i aros yn eu cartrefi 
cyhyd ag sydd bosibl.

•  Sicrhau canlyniadau gofau ar gyfer plant a phobl ifanc y daw’r Cyngor yn gyfrifol drostynt trwy wella 
cyrraedd ac effeithiolrwydd cymorth i’r rhai sy’n gadael gofal trwy gryfhau Cynllun Hyfforddeiaeth 
Dechrau Disglair yn 2018/19.

•  Gweithredu Strategaeth Dai i Bobl Hŷn mewn partneriaeth â Chymunedau yn 2018/19, er mwyn 
sicrhau bod yr elfennau tai y mae eu hangen i gynorthwyo’r rhai ag anghenion gofal a chymorth ar 
gael yn y niferoedd cywir, ar y lefel gywir ac yn y lleoedd cywir trwy’r ddinas.

I ba raddau y llwyddom? Pa wahaniaeth a wnaethom? 
Y newid rydym eisiau ei weld

Diweddariad Perfformiad a Chanlyniadau Arolwg

•  Canran yr holl rai sy’n gadael gofal ac sydd mewn addysg, hfyforddiant neu gyflogaeth 12 mis ar ôl 
gadael gofal

 2018/19 = 40.0% (38 / 95)
 2017/18 = 49.4% (43 / 87)
 2016/17 = 58.5% (55 / 94)
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•  Canran yr holl rai sy’n gadael gofal ac sydd mewn addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth 24 mis ar ôl 
gadael gofal

 2018/19 = 52.9% (45 / 85)
 2017/18 = 48.2% (41 / 85)
 2016/17 = 38.2% (39 / 102)

•  Canran yr holl rai a adawodd ofal ac afu’n ddigartref yn y flwyddyn.
 2018/19 = 19.9% (65 / 327) 
 2017/18 = 21.0% (69 / 328)
 2016/17 = 17.3% (56 / 324)
  Mae’r dangosydd hwn yn cynnwys yr holl rai hyd at 21 oed neu uwch os ydynt mewn addysg lawn 

amser. Mae’n berthnasol i unrhyw gyfnod o ddigartrefedd yn ystod y flwyddyn ac yn cynnwys 
amrywiaeth o sefyllfaoedd , megis gwely a brecwast, symud yn rheolaidd rhwng ffrindiau a gadael y 
carchar heb unrhyw le i fynd. 

  Er efallai nad oedd pobl ifanc yn ddigartref pan adawsant ofal, mae’r dangosydd hwn yn cynrychioli 
unrhyw anawsterau a gawsant yn ystod y blynyeddoedd canlynol. 

• Oedran cyfartalog oedolion pan ânt i gartrefi gofal preswyl
 2018/19 = 84; 2017/18 = 81; 2016/17 = 82

•  Cyfartaledd hyd yr amser y mae oedolion (65 oed a hŷn) yn cael cymorth mewn cartrefi gofal preswyl 
canlyniadau:

 2018/19 = 937 diwrnod; 2017/18 = 1,014 diwrnod; 2016/17 = 1,067 diwrnod
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Llwyddiannau Allweddol

• Mae Strategaeth Gofal a Chymorth yn y Cartref Gofal Cymdeithasol Cymru wedi ein 
cynorthwyo i weithio gyda’r sector gofal yn y cartref. Mae hyrwyddo eu gwaith fel swydd â chrefft, 
gwybodaeth, gwerth ac sy’n werth chweil wedi bod yn un o’n blaenoriaethau ac mae’n barhaus.

• Cynhaliwyd digwyddiad dathlu blynyddol i ganmol gwaith y sector gofal a chydnabod 
llwyddiannau cymwysterau – daeth 76 person i’r digwyddiad a chawsant dystysgrifau ar gyfer 
ystod o lefelau o gymhwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Ar hyn o bryd mae 63 dysgwr wedi 
cofrestru ac ar gamau amrywiol tuag at gael eu diplomau QCF.

• Mae Cynllun Hyfforddeiaeth Dechrau Disglair yn parhau i gynorthwyo canlyniadau cadarnhaol 
i blant sy’n derbyn gofal ac sy’n gadael gofal i gael mynediad at gyfleoedd hyfforddi gyda 
Chyngor Caerdydd. Cafodd 42 person ifanc brofiad gwaith trwy hyfforddeiaethau yn 2018/19 ac 
aeth 3 o’r rhain ymlaen i gyfloedd cyflogaeth am dâl. Mae’r cynllun wedi ei amlygu fel maes o 
arfer da gan ESTYN.

• Cymeradwyo Strategaeth Dai i Bobl Hŷn.

• Comisiynu porth llety â chymorth newydd.

Heriau Allweddol a Risgiau
Er bod nifer o gryfderau, mae dadansoddi perfformiad wedi dangos y meysydd canlynol lle mae angen 
i ni wella:

• Gwella nifer y rhai sy’n gadael gofal ac mewn Addysg, Hyfforddiant a Chyflogaeth.

• Gwella canlyniadau sy’n gysylltiedig â digartrefedd.
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Beth yw ein blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn nesaf a pham?

• Sicrhau’r canlyniadau gorau ar gyfer plant a phobl ifanc y mae gan y Cyngor gyfrifoldeb 
drostynt trwy:

 o Wella’r canlyniadau addysgol ar gyfer plant sy’n derbyn gofal erbyn mis Mawrth 2020
 o Gwella pontio a symud ymlaen i addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant ar gyfer y rhai sy’n 
gadael gofal erbyn mis Mawrth 2020

 o Cynyddu llety a chymorth ar gyfer y rhai sy’n gadael gofal erbyn mis Mawrth 2020

• Deall effaith tlodi a defnyddio gwasanaethau cyngor ac i Mewn i Waith fel mater o drefn i wneud 
y gorau o incwm a datrys materion incwm a thai teuluoedd.

• Gweithio â phartneriaid i gynnal y gostyngiad yn yr Oedi wrth Drosglwyddo Gofal am resymau 
gofal cymdeithasol yn 2018/19 i gynorthwyo rhyddhau mwy amserol i leoliad gofal mwy addas.
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5SUT RYDYM YN GWNEUD YR HYN RYDYM 
YN EI WNEUD
EIN GWEITHLU A SUT RYDYM YN CYNORTHWYO EU ROLAU 
PROFFESIYNOL

Canlyniadau a gafwyd yn ystod y flwyddyn:

 Cynllunio gweithlu gwell yn y Gwasanaethau Oedolion yn dilyn bod yn y treial Cynllunio’r Gweithlu 

 Cynllunio gweithlu gwell yn y Gwasanaethau Plant yn dilyn gweithredu’r Stratrgaeth Gweithlu. 


Cymorth gwell ar gyfer gwneud penderfyniadau a rhannu’r risg trwy gyflwyno Panel Adnoddau a 
Phanel Amlinellu’r Gyfraith Gyhoeddus. 



Darparu gwasanaeth yn well trwy gynorthwyo staff i allu gwneud eu swyddi yn well:
 o roedd 10 aelod staff wedi’u secondio ar y cwrs gradd Gwaith Cymdeithasol yn ystod 
y flwyddyn.

 o cafodd 27 aelod staff gymorth i ddilyn y llwybr Parhau ag Addysg a Dysgu Proffesiynol yn 
ystod y flwyddyn.

 o cofrestrodd 26 gweithiwr cymdeithasol cymwys ar y rhaglen Tair Blynedd Cyntaf gyda 16 
aelod staff profiadol yn fentorau i’w cynorthwyo

 o Darparu goruchwyliaeth cyfoedion trwy Arwyddion Diogelwch.
 o Darparu goruchwyliaeth clinigol yn rhai o dimau’r Gwasanaethau Plant. 
 o Cafodd 7 Rheolwr Gweithredol gymorth i wneud y Rhaglen Datblygu Rheolwyr Canol. 


Mae staff yn cael eu hyfforddi’n well i weithio gyda theuluoedd gan ddefnyddio dull ar sail 
cryfderau o ddilyn hyfforddiant Arwyddion Diogelwch. 


Caiff staff eu hyfforddi yn well i wrando yn ddoeth a chyfathrebu yn effeithiol yn dilyn darparu 
hyfforddiant mewn perthynas â sgyrsiau ystyrlon. 

 Cychwyn hyfforddiant ar sail cryfderau yn y Gwasanaethau Oedolion.
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Beth cynlluniom ei wneud y llynedd?

Beth cynlluniom ei wneud y llynedd a’r statws RAG?

• Parhau i ddatblygu a chynorthwyo’r gweithlu trwy weithredu gofynion Deddf Rheoleiddio ac 
Archwilio Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 i sicrhau bod yr holl weithwyr proffesiynol perthnasol 
yn cael cymhwyster priodol erbyn 2020.

•  Cyfrannu at ddatblygu ymateb rhanbarthol cydlynol i’r Adolygiad Seneddol ar Iechyd a 
Gofal Cymdeithasol yng Nghymru er mwyn hwyluso gweithredu rhaglen gyfannol newid 
cyflymder yn fuan.

• Gwella recriwtio a chadw gweithwyr cymdeithasol plant a sicrhau bod y Cyngor yn cyrraedd ac yn 
cynnal cyfradd swyddi gwag yn is na 18% erbyn mis Mawrth 2019 er mwyn codi safonau a gwthio 
lefelau safon a chymhwysedd staff trwy ddatblygiad gweithlu effeithiol er mwyn rhoi’r gallu i’r rhai y 
mae ganddynt anghenion gofal a chymorth gyflawni’r hyn sy’n bwysig iddynt.

I ba raddau y llwyddom? Pa wahaniaeth a wnaethom?
Y newid rydym eisiau ei weld

Diweddariad Perfformiad

•  Canran y Cynlluniau Perfformiad Personol a Datblygu a gychwynnwyd o fewn yr amserlen ofynnol
 Roedd y perfformiad yn 95% o’i gymharu â 96% yn 2017/18; bwriwyd y targed, sef 90%.

•  Canran yr Adolygiadau Perfformiad a Datblygiad Personol bob Chwe Mis a gwblhawyd o fewn yr 
amserlen ofynnol 

 Gostyngodd y perfformiad i 89% o 98% yn 2017/18.
 Bydd uwch reolwyr yn rhoi neges gyson ynghylch pwysigrwydd yr Adolygiadau Personol.

•  Nifer y diwrnodau salwch cyfwerth â llawn amser ar gyfartaledd a gollwyd fesul aelod o staff
 2018/19 = 16.9; 2017/18 = 16.5.
  Mae’r dangosyddion cynnar yn awgrymu rhywfaint o gynnydd yn y lefelau salwch yn y Gwasanaethau 

Plant tua diwedd y flwyddyn.  Bydd y Cyfarwyddwr Cynorthwyol yn adolygu achosion â rheolwyr a 
bydd cynllun gweithredu adferol yn dilyn.

  Yr her benodol mewn perthynas â salwch yn y Gwasanaethau Oedolion yw’r risg o ddal dolur rhydd a 
chwydu oherwydd gofal personol gan y gwasanaethau Gofal Dydd ac yn y Cartref.    Mae polisi Iechyd 
Cyhoeddus yn nodi bod rhaid i gyflogeion fod i ffwrdd am 72 awr ar ôl cael y dolur rhydd a chwydu a 
chaiff polisi lleol ei ddatblygu i sicrhau bod y Cyngor yn cydymffurfio â’r canllaw hwn. 
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• Mae gwaith sylweddol wedi ei wneud i godi ymwybyddiaeth am ofynion Deddf Rheoleiddio 
ac Archwilio Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 i sicrhau y bod y sector yn barod yn unol 
â’r Ddeddf. I’r rhai sy’n gymwys yn ôl cymhwysedd a gadarnhawyd, cynigir cymorth gan y tîm 
hyfforddi yn ogystal â Gofal Cymdeithasol Cymru i gynorthwyo’r broses.

• Mae Grŵp Project y Gweithlu wedi ei sefydlu yn ystod y flwyddyn gan gweithio yn ôl cynllun 
gweithredu i fynd i’r afael â recriwtio â chadw yn y Gwasanaethau Plant. Caiff y cynllun 
ei rannu yn dair blaenoriaeth: Recriwtio, Cynnal a Datblygu Gyrfaoedd. Rydym eisiau recriwtio 
gweithwyr cymdeithasol angerddol ac arloesol i’r gwasanaeth trwy amlygu’r cyfleoedd anhygoel 
sydd ar gael a phwysleisio manteision gweithio i Gyngor Caerdydd. Yr uchelgais ydy cynorthwyo’r 
gweithlu trwy ostwng y llwythi achosion er mwyn i weithwyr cymdeithasol allu gwneud yr hyn 
y maent yn ei wneud orau: gweithio’n uniongyrchol â phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd. Mae 
adolygiad ar y cymysgedd sgiliau hefyd ar waith yn y Gwasanaethau Plant.

• Canran yr holl swyddi gwaith cymdeithasol gwag ym mhob tîm (Gwasanaethau Plant) 
 2018/19 = 30.4%; 2017/18 = 23.2%.
  Cynyddodd nifer y swyddi gwag ar gyfer gweithwyr cymdeithasol y Gwasanaethau Plant yn ystod y 

flwyddyn i 30.4% o 23.2% yn 2017/18. Y prif reswm dros y cynnydd oedd creu swyddi newydd yn 
dilyn ceisiadau pwysau ariannol llwyddiannus ac am arian ychwanegol. Mae’r adnodd ychwanegol 
hwn yn ddatblygiad cadarnhaol ac mae’n rhoi’r gallu i ni ddatblygu a gwella gwasanaethau. 
Llanwyd nifer o’r swyddi newydd hyn gan staff presennol, gan adael eu swyddi blaenorol yn wag a 
thrwy hynny gynyddu’r gyfradd swyddi gwag. Mae mynd i’r afael â’r swyddi gwag yn parhau i fod 
yn flaenoriaeth ac mae swm sylweddol o waith wedi ei wneud yn ystod y flwyddyn i sicrhau hyn. Mae 
disgwyl y bydd gwelliant wrth i staff sydd newydd eu penodi ddod i’w swyddi yn fuan yn 2019/20. 
Mae’n bwysig deall bod swyddi gwag yn cael eu cyflenwi gan weithwyr cymdeithasol asiantaeth.
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• Mae adborth staff yn dangos bod y rhaglen fentora yn gweithio’n well:

 “Roedd y dysgu yn drylwyr ac yn herio’r meddwl yn hytrach na dim ond rhoi gwybodaeth”

“Dros y gyfres ces nifer o bethau y gallaf eu defnyddio yn fy ngwaith ac sy’n rhoi’r gallu i 

mi ddeall eraill yn well”

• Cwblhaodd dau berson yr hyfforddeiaeth gwaith cymdeithasol yn dilyn lansio’r cynllun 
yn 2018; mae un bellach wedi mynd ymlaen i swydd ar secondiad fel Cynorthwyydd Gwaith 
Cymdeithasol, mae’r llall yn chwilio am swydd yn y Gwasanaethau Cymdeithasol er mwyn cael 
rhagor o brofiad. Mae’r ddau’n gobeithio gwneud gradd Gwaith Cymdeithasol yn y dyfodol agos.

• Yn ystod y flwyddyn, cyfarfu’r Cyfarwyddwr ac uwch reolwyr â’r holl fyfyrwyr gwaith 
cymdeithasol yn eu blwyddyn terfynol sydd ar leoliad yng Nghaerdydd. Roedd yr adborth yn 
gadarnhaol ynghylch y cymorth y maent wedi ei gael ac maent yn awyddus i gael cyflogaeth 
barhaol yng Nghaerdydd. Mae cynlluniau hefyd ar gyfer y Cyfarwyddwr a’r Cyfarwyddwr 
Cynorthwyol i gyfarfod â myfyrwyr sydd mewn lleoliadau y tu allan i Gaerdydd i drafod cynnig 
Caerdydd â nhw. Rydym wedi creu 8 cyfle am secondiad i staff presennol wneud gradd Gwaith 
Cymdeithasol mewn tair prifysgol leol.

Heriau Allweddol a Risgiau
Er bod nifer o gryfderau, mae dadansoddi perfformiad wedi dangos y meysydd canlynol lle mae angen 
i ni wella:

• Mae Deddf Rheoleiddio ac Archwilio Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 yn gofyn am i’r holl 
weithwyr gofal yn y cartref gofrestru erbyn 2020 – mae cofrestru yn dal i fod yn araf a dywedwyd 
bod staff yn gyndyn i dalu’r ffi gofrestru a chofrestrodd 102 Gweithiwr Gofal yng Nghaerdydd.

• Gostwng lefel y swyddi gwag yn y Gwasanaethau Plant, sy’n datrys problemau recriwtio a chadw 
ac yn lleihau’r ddibyniaeth ar weithwyr asiantaeth – mae 58 gweithiwr cymdeithasol (33%) yn 
staff asiantaeth.

• Gwella data cyfweliad gadael – mae cynnydd da wedi ei wneud ar ddatblygu mecanweithiau i 
gasglu gwybodaeth berthnasol ac mae rhywfaint o’r wybodaeth wedi bod yn ddefnyddiol. Fodd 
bynnag, mae angen rhagor o waith i sicrhau bod systemau cefnogol mewn lle er mwyn cael digon 
o wybodaeth.

• Effaith y lefelau salwch mewn meysydd gwasanaeth allweddol.
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Beth yw ein blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn nesaf a pham?

• Parhau i ddatblygu a chynorthwyo’r gweithlu trwy weithredu gofynion Deddf Rheoleiddio 
ac Archwilio Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 i sicrhau bod yr holl weithwyr proffesiynol 
perthnasol yn cael cymhwyster a chofrestriad priodol erbyn mis Mawrth 2020.

• Gweithredu projectau sy’n arwain o arian ychwanegol gan gynnwys trawsnewid, y Gronfa 
Gofal Cyfannol a cheisiadau pwysau llwyddiannus.

• Gweithredu trefniadau uwch reolwyr newydd i sicrhau y gallwn ateb yr heriau presennol 
a’r dyfodol.

• Parhau i ddatblygu a chefnogi’r gweithlu trwy weithredu gostyngiad yn y gweithlu asiantaeth 
a swyddi gwag yn y gweithwyr cymdeithasol plant trwy weithredu strategaeth recriwtio a 
chadw ac adfywio’r cynllun gweithlu erbyn mis Mawrth 2020.

• Datblygu model gweithredu ardal yn y Gwasanaethau Oedolion a Phlant i sicrhau 
‘gwasanaeth di-dor’ gydag anghenion pobl sy’n defnyddio ein gwasanaeth yn cael blaenoriaeth.

• Gosod gweithdrefnau a pholisïau perthnasol a chyfredol er mwyn sicrhau ein bod yn ateb ein 
dyletswyddau a’n cyfrifoldebau statudol

• Gweithredu strwythur uwch reolwyr a tharfu cyn lleied â phosibl ar y gweithlu a’r gwasanaethau.

• Mae angen diweddaru polisïau a gweithdrefnau ac mae angen datblygu gweithdrefnau ar gyfer 
cynllunio gofal.
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EIN HADNODDAU ARIANNOL A SUT RYDYM YN CYNLLUNIO 
AT Y DYFODOL

Canlyniadau a gafwyd yn ystod y flwyddyn:



Llwyddodd y Gwasanaethau Oedolion i dan-wario £1.362 miliwn o’r gyllideb o £111.368 miliwn 
trwy gynorthwyo rhagor o bobl gartref, cyfnerthu cynllunio gofal ar gyfer y rhai y mae arnynr angen 
gofal ac unioni hyn â darpariaeth fwy cost effeithiol a thrwy wneud y gorau o werth am arian wrth 
gomisiynu a chaffael pecynnau preswyl ac yn y cartref.


Gwell effeithiolrwydd wrth sgrinio effeithiolrwydd atgyfeiriadau newydd a chyfeirio at wasanaethau 
lles priodol ym Mhwynt Cyswllt Cyntaf Gwasanaethau Oedolion. 



Darparu Gwasanaeth yn well, gan arwain at Ffyrdd newydd o weithio gyda chanlyniadau gwell 
i bobl o ganlyniad i arian ychwanegol gan Lywodraeth Cymru. £1.737 miliwn yn 2018/19 trwy 
Gaerdydd, Bro Mrogannwg a Bwrdd Iechyd y Brifysgol ar gyfer plant ag anghenion cymhleth ac 
oedolion ag anableddau dysgu;  £3.743 miliwn yn 2018/19 ar gyfer pobl hŷn.


Eglurdeb cyfeiriad a monitro perffomiad yn well yn natblygiad Strategaeth Gwasanaethau Plant a 
Fframwaith Perfformiad cysylltiedig ar sail taith y plentyn. 


Cais pontio llwyddiannus i Lwyodraeth Cymru gan y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol yn cael ei 
ddefnyddio i ddatblygu atal a chymunedau gwydn ymhellach. 


Mae staff yn cael cymwysterau gwell i wrando yn ddeallus a chyfathrebu’n effeithiol yn dilyn 
darparu hyfforddiant mewn perthynas â sgyrsiau ystyrlon. 

I ba raddau y llwyddom? Pa wahaniaeth a wnaethom?
Y newid rydym eisiau ei weld

Llwyddiannau Allweddol

• Mae alldro’r gyllideb yn dangos bod symud i ymyrraeth gynnar ac atal yn y Gwasanaethau 
Oedolion  wedi galluogi cyllideb gytbwys.

• Mae’r camau gan y Gyfarwyddiaeth trwy’r flwyddyn i weithredu strategaeth cyllid a darparu 
gwasanaeth gynaliadwy yn cynnwys:

 o Cymeradwyo cynigion manwl i wella cymorth cynnar a chymorth i blant a theuluoedd.
 o Mae Strategaeth Gomisiynu Plant ar waith ar hyn o bryd.
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 o Cynllun strategol – cyflwynir ‘Cael Canlyniadau Ardderchog i’n holl Blant’ i’r Cabinet ym mis 
Adroddiad Blynyddol Gwasanaethau Cymdeithasol yr Awdurdod Lleol 2018/2019 Gorffennaf 
ym mis Gorffennaf 2019.

 o Caiff cynllun strategol ‘Cysylltu Pobl a Chymunedau’ ar gyfer ei gyflwyno i’r Cabinet ym mis 
Ionawr 2020.

 o Cymeradwyo Strategaeth Comisiynu Anableddau Dysgu.

• Yn ystod y flwyddyn, daethpwyd â rheolaeth ar gwynion y Gwasanaethau Plant ac Oedolion 
ynghyd a’u hunioni ar y cyd â swyddogaethau cwynion corfforaethol yn y Gyfarwyddiaeth Pobl a 
Chymunedau ehangach.

• Unioni’r gwasanaethau ‘atal’ a chymorth cynnar, caiff llwyodraethiant Rhaglen Teuluoedd yn 
Gyntaf Llwyodraeth Cymru ei unioni â Chefnogi Pobl, Dechrau’n Deg a ffrydiau arian grant ataliol 
eraill. Ym mis Ebrill 2018, ailgomisiynwyd gwasanaethau newydd a daeth nifer o’r gwasanaethau 
sydd newydd eu hailgomisiynu yn weithredol. Bydd y gwasanaethau hyn a gomisiynir nawr 
yn dod yn rhan annatod o ddarparu Gwasanaeth Cyngor i Deuluoedd Caerdydd. Mae unioni 
Teuluoedd yn Gyntaf a Dechrau’n Deg yn rhoi’r gallu i ni estyn darpariaeth y gwasanaethau 
rhianta trwy’r ddinas a mynd i’r afael â’r bylchau yn rhianta’r blynyddoedd cynnar y tu allan i 
ddalgylchoedd Dechrau’n deg. Mae unioni Teuluoedd yn Gyntaf a Chefnogi Pobl yn cynorthwyo 
cynnig gwasanaeth mwy cydlynol o ran y gwasanaethau Trais Domestig. Dros y flwyddyn nesaf, 
caiff arian Teuluoedd yn Gyntaf a Chefnogi Pobl ac arian craidd eu hunioni ymhellach er mwyn 
datblygu siop un stop ar gyfer pobl ifanc. Mae’r cynllun gweithredu ar gyfer y Peilot Ariannu 
Hyblyg hefyd yn cynnig cyfleoedd ar gyfer gweithio’n arloesol yn yr ardal o ran cymorth cynnar. 
Bydd gwaith i ddatblygu Gwasanaeth Cyngor i Deuluoedd Caerdydd yn ystyried sut gall defnyddio 
trefniadau ariannu hyblyg sicrhau bod y lefelau priodol o ariannu yn targedu’r gwasanaethau 
cywir er mwyn cael y canlyniadau gorau ar gyfer teuluoedd.

• Ym mis Medi 2018, cychwynnodd y Cyngor ddau ymarfer ymgynghori cynhwysfawr i gael 
gwybodaeth ar gyfer datblygu methodoleg ar sail tystiolaeth ar gyfer gosod ffioedd gofal, 
un gyda darparwyr gwasanaethau cartrefi gofal ac un gyda darparwyr gwasanaethau gofal yn 
y cartref. Nod yr ymgynghoriad hwn oedd cael dealltwriaeth drylwyr a manwl o sut maent yn 
gweithredu ac yn benodol y pwysau maent yn wynebu o ran costau. Yr amcan tymor hirach yw 
creu perthynas barchus, gefnogol a didwyll gyda darparwyr ym mhob un o’r sectorau hyn i helpu 
trefniadau gwaith yn y dyfodol.

Heriau Allweddol a Risgiau
Er bod nifer o gryfderau, mae dadansoddi perfformiad wedi dangos y meysydd canlynol lle y mae angen 
i ni wella:

• Mae pwysau yn dal i fod yng Ngwasnaethau Plant, yn arbennig mewn perthynas a digonedd llety, 
gofal a chymorth cywir a dibyniaeth ar weithwyr cymdeithasol asiantaethau i lenwi sefydliad sy’n 
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cynyddu. Bu cynnydd sylweddol yn y galw am leoliadau preswyl a gofal maeth ar gyfer plant sy’n 
derbyn gofal gydag ystod annigonol ac argaeledd lleoliadau yng Nghaerdydd, gan y Cyngor a 
darparwyr eraill, wedi cynyddu nifer y plant sy’n cael gofal y tu allan i Gaerdydd a’r awdurdodau 
cyfagos ac mae wedi arwain at orwario sylweddol dros gyllideb y Gwasanaethau Plant yn 2018/19. 
Mae cynlluniau ar waith yn y Gwasanaethau Plant i unioni’r gwasanaeth a chynllunio ariannol 
trwy newid y cydbwysedd gofal. Mae’r gorwariant sylweddol yn dangos bod y cynlluniau hynny 
mewn cam cynharach o ran gweithredu.

• Mae’r system gyllid yn niwedd ei bywyd ac mae angen ei disodli.

• Mae angen cytuno ar weithredu methodoleg gosod ffioedd newydd gyda darparwyr er mwyn 
sicrhau cynaliadwyedd ariannol a gwasanaeth.

Beth yw ein blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn nesaf a pham?

• Gweithredu cynllun tair blynedd sy’n cyfuno cynllunio gwasanaeth a chyllid ar gyfer 
Gwasanaethau Cymdeithasol Plant ac Oedolion.

• Gweithredu Cyllid Gofal trwy’r Gwasanaethau Plant ac Oedolion i ddisodli’r systemau arian 
presennol nad ydynt bellach yn cael eu cynnal.

• Datblygu Fframweithiau Perfformiad ar gyfer y Gwasanaethau Plant ac Oedolion i gynorthwyo 
dull system gyfan o wella a monitro perfformiad

• Gweithredu gofynion comisiynu allweddol y Gwasanaethau Cymdeithasol trwy ddatblygu 
strategaethau comisiynu ar gyfer yr holl wasanaethau plant ac oedolion.

•   Cwblhau ymarfer cost gofal gyda darparwyr cartrefi gofal i gynorthwyo methodolegau gosod ffioedd ar 
sail tystiolaeth ar gyfer gwasanaethau a gomisiynir. 
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EIN GWAITH PARTNERIAETH, ARWEINIAD GWLEIDYDDOL A 
CHORFFORAETHOL, LLYWODRAETHIANT AC ATEBOLRWYDD

Gwaith Partneriaeth
Mae’r Gwasanaethau Cymdeithasol yng Nghaerdydd wrth ganol partneriaethau strategol 
a gweithredol llwyddiannus ac sy’n datblygu. Mae partneriaethau cydweithredol yn dal i 
fod yn rhagofyniad ar gyfer gwasnaethau effeithiol. Mae’r rhain yn cynnwys:

• Gweithredu’r Gwasanaeth Cyngor i Deuluoedd Caerdydd.

• Cyfnerthu effeithiolrwydd yr Hyb Diogelu Amlasiantaeth.

• Datblygu a gweithredu’r Strategaeth Ecsbloetio.

• Datblygu’r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol yn barhaus, gan noddi rhaglen 
weithredol o weithdai, cyfarfodydd bwrdd sesiynau datblygu strategol.

• Cynnydd sylweddol gyda Rhaglen Dyfodol Anabledd rhanbarthol trwy’r 
gwasanaethau iechyd, addysg a chymdeithasol yn y ddau gyngor.

• Datblygu Strategaeth Gomisiynu Anableddau Dysgu Rhanbarthol gyda’r Fro a Bwrdd 
Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro.

• Gwaith y Byrddau Diogelu Rhanbarthol a datblygu isgrwpiau lleol.

•  Gweithio i wireddu gweithredu Cyllidebau Rhanbarthol ar y Cyd i gefnogi Rhan 9 
Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.

Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol
Cyflwynodd y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol gynigion trawsnewid i Lywodraeth Cymru yn ystod 
y flwyddyn er mwyn gweithredu polisi ‘Cymru Iachach’ trwy’r rhanbarth. Ceisiodd y cynigion ‘Fi, 
Fy Nghartref, Fy Nghymuned’ fynediad at gronfa trawsffurfio Llywodraeth Cymru, a llwyddasant i 
gael buddsoddiad gwerth £6 miliwn yn y rhanbarth dros ddwy flynedd. Caiff hyn ei ddefnyddio i 
ddatblygu atal a chymunedau gwydn i weithredu ymrwymiadau’r polisi yng Nghymru Iachach ar gyfer 
gwasanaethau lleol di-dor, sy’n cadw pobl yn annibynnol ac yn gysylltiedig cyhyd â sy’n bosibl. Mae hyn 
yn cynnwys rhyddhau i asesu modelau sy’n adeiladu ar lwyddiannau Pwynt Cyswllt Cyntaf trwy alluogi 
rhagor o bobl i gael eu rhyddhau yn ddiogel trwy ddatblygu gwasanaethau gofal nos. Mae effaith y 
gronfa drawsnewid o ran trawsnewid diwylliant ac ymarfer yn y rhyngwyneb rhwng yr ysbyty a’r gymuned 



89

Adroddiad Blynyddol Gwasanaethau Cymdeithasol yr Awdurdod Lleol 2018/2019

eisoed yn amlwg dri mis ar ôl cychwyn gweithredu’r gwasanaethau newydd. Bydd y cyfnodau nesaf 
ynghylch gwerthuso a sefydlu.

Byrddau Diogelu Rhanbarthol
Bu 2018/19 yn arwyddocaol o ran rhoi’r Byrddau Diogelu Rhanbarthol Oedolion a Phlant ar sylfaen 
gryfach. Mae’r Bwrdd hefyd yn gwneud cynnydd cadarnhaol o ran arwain adolygiad ar y Weithdrefn 
Diogelu Plant ac Oedolion Cymru Gyfan ac wrth ddatblygu Strategaeth Ecsbloetiaeth ranbarthol trwy’r 
holl bartneriaid. Rydym wedi atgyfnerthu Bwrdd Diogelu Rhanbarthol trwy sefydlu Grŵp Gweithredol Lleol 
ar gyfer Diogelu yng Nghaerdydd, sy’n gallu rheoli yn effeithiol diogelu aml-asiantaeth rhwng partneriaid 
yng Nghaerdydd ac adrodd ar faterion allweddol wrth y Bwrdd llawn yn ôl yr angen.

Cyfranogiad Staff
Ffactor allweddol ar gyfer datblygu ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethau yn llwyddiannus i’r 
gymuned yw ymgysylltu llwyddiannus gan staff. Yn ystod y flwyddyn, bu i ni barhau i ymgysylltu â’n 
cenhadon staff ynghylch materion allweddol sy’n effeithio ar y Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Cyngor 
ar y cyd. Adnewyddom ein grŵp cenhadon a buont yn weithredol o ran cyfathrebu/cynnal gweithgarwch 
ymgysylltu yn eu timau staff.

Fel Cyfarwyddwr, cyfarfûm â grwpiau o staff mewn cyfarfodydd y gwasanaeth cyfan, cyfarfodydd tîm a 
sesiynau galw heibio i fynd i’r afael â materion penodol. Mae’r gwaith dwy ffordd hon yn bwysig iawn 
wrth i ni fwrw newidiadau sylweddol yn eu blaenau, i sicrhau ein bod yn gweithio mewn modd sy’n 
grymuso ac yn datblygu diwylliant lle mae pawb yn gwybod bod ganddynt rôl hanfodol i’w chwarae wrth 
ddarparu’r weledigaeth ar gyfer y gwasanaethau cymdeithasol yng Nghaerdydd.

Beth yw ein blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn nesaf a pham?

• Nodi a bwrw cyfleoedd yn eu blaenau i atgyfnerthu ein partneriaethau yn 2019/20 i wella 
canlyniadau ar gyfer pobl
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6CAEL RHAGOR O WYBODAETH A DOGFENNAU
ALLWEDDOL
Gallwch gael rhagor o wybodaeth o’r ffynonellau canlynol:

Tudalen 18  Adroddiad Archwiliad Tîm Iechyd Meddwl Cymynedol Links
Tudalennau 14 a 31  Strategaeth Comisiynu ar y Cyd Rhanbarthol ‘Hyrwyddo Annibyniaeth a 

Gwella Bywydau’
Tudalen 36  Adroddiad Asesiad Anghenion Poblogaeth
Tudalen 59  Strategaeth Rhianta Corfforaethol

Arweiniad ar Ddangosyddion Perfformiad    
Adroddiadau Perfformio    
Adroddiadau Craffu
Adroddiadau’r Pwyllgor Cynghori Rhianta Corfforaethol


