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1RHAGAIR A CHYFLWYNIAD

Neges gan Aelodau Arweiniol
Mae’r adroddiad hwn yn ymdrin â chyflawniadau gwasanaethau gofal cymdeithasol yng Nghaerdydd yn 
yr hyn a fu’n flwyddyn eithriadol.  Trwy’r angen i gynnal gwasanaethau hanfodol presennol ac i ddatblygu 
darpariaeth newydd yn gyflym i fynd i’r afael ag amrywiaeth o heriau sy’n gysylltiedig â phandemig 
cafwyd yr ymateb gorau gan staff gofal cymdeithasol pob darparwr, ac ym mhob sector.  Ein tasg gyntaf 
yn yr adroddiad hwn, felly, yw dweud diolch i bawb a chwaraeodd ran yn y gwaith o gadw unigolion sy’n 
agored i niwed yn ddiogel, yn cael eu cefnogi a’u cynnwys, drwy’r cyfnod anodd hwn.

Mae’r adroddiad yn nodi enghreifftiau o’r gwaith eithriadol a wnaed mewn ymateb i’r pandemig ac mae 
rhai o’r ystadegau a amlygwyd yn rhyfeddol – dosbarthwyd 40.5 miliwn o eitemau o gyfarpar diogelu 
personol ledled y ddinas i 159 o ddarparwyr gofal ac i 162 o ysgolion, dosbarthwyd 2,295 o becynnau 
bwyd yn uniongyrchol i’r rheiny oedd yn hunan-warchod yr oedd angen cymorth ychwanegol arnynt y tu 
allan i drefniadau cenedlaethol, ail-leolwyd 146 o aelodau o staff i ddarpariaeth gofal cymdeithasol rheng 
flaen, a chefnogaeth anhygoel gwirfoddolwyr oedd yn gweithio “gyda’i gilydd dros Gaerdydd”.  Mae 
arloesedd a phositifrwydd staff, partneriaid a gwirfoddolwyr yn rhywbeth yr ydym am sicrhau eu bod yn 
cael eu harneisio yn y ffordd yr ydym yn datblygu ein gwasanaethau i’r dyfodol.

Er bod COVID-19 wedi cael effaith ar y ffordd yr ydym yn gweithredu ein hamcanion strategol allweddol, 
mae’r adroddiad yn dangos ein bod yn gwneud cynnydd yn y Gwasanaethau Oedolion a Phlant, 
gydag enghreifftiau gwych o ddatblygiadau mewn ymyrraeth gynnar integredig.  Bydd y newid yng 
nghydbwysedd gofal tuag at atal ac i ffwrdd o ddull gweithredu sy’n seiliedig ar drothwyon yn parhau’n 
ffocws allweddol yn y blynyddoedd i ddod.  Mae hyn yn arbennig o bwysig wrth i ni weld effeithiau posibl 
y pandemig ar y galw am wasanaethau yn y tymor hwy.  Bydd cynnydd yn y galw am wasanaethau, sy’n 
sylweddol eisoes yn y Gwasanaethau Plant, ac mewn gwasanaethau Iechyd Meddwl yn gyffredinol, yn 
cael ei fonitro’n agos er mwyn sicrhau ein bod yn ymateb mor effeithiol â phosibl i’r rheiny mewn angen.

Cynhaliodd Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) arolygiad ar sail risg o’r Gwasanaethau Cymdeithasol 
ddiwedd 2020 a bydd y dysgu o hynny’n helpu i lywio ein gwaith o ddatblygu gwasanaethau yn y 
dyfodol.  Unwaith eto, rydym am ddiolch i’r holl staff a phartneriaid a gymerodd ran yn yr arolygiad.  
Mae’r adborth cadarnhaol a gafwyd yn tynnu sylw at y gwaith caled, y gwydnwch, y bartneriaeth a’r 
gwaith tîm sy’n nodwedd o wasanaethau yng Nghaerdydd.

Wrth gwrs, mae llawer i’w wneud o hyd a byddwn 
yn parhau i hyrwyddo codi disgwyliadau a 
safonau ar draws yr holl wasanaethau.  Dangosir y 
blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn i ddod ar gyfer 
y Gwasanaethau Plant, y Gwasanaethau Oedolion 
a’r Gwasanaethau Cymdeithasol yn gyffredinol, 
gyda gwaith integreiddio gwasanaethau 
ymhellach ar sail anghenion unigolion, teuluoedd 
a chymunedau yn brif egwyddor sylfaenol. Y Cynghorydd Susan Elsmore, 

yr Aelod Cabinet dros Ofal 
Cymdeithasol, Iechyd a Lles

Y Cynghorydd Graham Hinchey, 
yr Aelod Cabinet dros Blant a 

Theuluoedd
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Adroddiad Blynyddol ar Wasanaethau Cymdeithasol Awdurdod Lleol 2020/2021

Neges gan Gyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol 
Dyma fy adroddiad blynyddol cyntaf ers ymgymryd â rôl Cyfarwyddwr Statudol y Gwasanaethau 
Cymdeithasol ym mis Medi 2020.  Roedd 2020/21 mewn gwirionedd yn flwyddyn yn llawn heriau heb 
eu tebyg.  Ymatebodd y Gwasanaethau Cymdeithasol, ynghyd â holl gyfarwyddiaethau eraill y Cyngor, 
ar frys i’r cyfnod clo COVID-19 cychwynnol ac ers hynny rydym wedi bod yn rheoli anghenion parhaus a 
newidiol sy’n deillio o’r pandemig.  Mae ein gallu i ymateb yn gyflym ac yn hyblyg tra’n parhau i ddarparu 
gwasanaethau hanfodol, yn dyst i ymrwymiad ac ymroddiad y gweithlu cyfan, ac ni allaf ddiolch digon 
iddo am y gwydnwch y mae wedi’i ddangos.  Isod, ceir rhai ffigurau allweddol i ddangos swm y gwaith 
wedi’i wneud o ddydd i ddydd yn ystod y flwyddyn:

Y GWASANAETHAU PLANT 

Derbyniwyd 37,503 o 
gysylltiadau (gan gynnwys 

y Porth Teuluoedd)

Daeth 4,690 o’r rheiny’n 
atgyfeiriadau

Cwblhawyd 2,651
o asesiadau lles

Cynhaliwyd 5,577 
o ymweliadau ar-lein 
gyda phlant ar y Gofrestr 
Amddiffyn Plant a phlant 
sy’n derbyn gofal

Caewyd 3,065 o achosion, 
ac roeddent wedi eu cau o 
hyd ar 31 MawrthMabwysiadwyd

35 o blant

Symudodd 61 o 
blant a oedd yn 

derbyn gofal i leoliad 
byw’n annibynnol

Cynhaliwyd 10,109 o ymweliadau 
wyneb yn wyneb gyda phlant ar y 

Gofrestr Amddiffyn Plant a phlant sy’n 
derbyn gofal
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Y GWASANAETHAU OEDOLION

Y GWASANAETHAU CYMDEITHASOL

Cwblhawyd 98.9% o’r holl 
atgyfeiriadau diogelu oedolion 

o fewn 7 diwrnod

Gwnaed 52,549 
o gysylltiadau trwy’r 
Pwynt Cyswllt Cyntaf

Cafodd 483 o 
aelodau o staff 
hyfforddiant 
Codi a Chario

Cafodd 5,500 o bobl 
gymorth gan y Gwasanaethau 

Cymdeithasol Oedolion

Cwblhawyd 6,983 
o Gynlluniau Cymorth 

a Gofal a 3,656 
o adolygiadau;

Cynhaliwyd 567 
o Asesiadau 

Lles Gofalwyr

Teimlodd 93% o’r bobl eu bod yn gallu 
byw gartref yn annibynnol yn well ar ôl 
cael cymorth gan y Gwasanaeth Byw’n 

Mae 40.5 miliwn o eitemau o 
gyfarpar diogelu personol wedi eu 

dosbarthu ers dechrau’r pandemig

Ail-leolwyd 146 
o aelodau o staff 
i rolau critigol yn 
y Gwasanaethau 
Cymdeithasol

Dosbarthwyd 2,295 o becynnau bwyd 
i bobl a oedd yn hunan-warchod

Ffoniwyd 18,722 o bobl 
a oedd yn hunan-warchod 
yn ystod y pandemig.

Dosbarthwyd 72,045 o 
brydau bwyd gan Pryd ar Glud 

drwy gydol y flwyddyn

Cynorthwywyd 
1,088 o aelodau o 

staff i weithio o bell
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Adroddiad Blynyddol ar Wasanaethau Cymdeithasol Awdurdod Lleol 2020/2021

Yn ystod y flwyddyn rydym wedi penodi i swyddi newydd sef Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Plant a 
Chyfarwyddwr y Gwasanaethau Oedolion, Tai a Chymunedol, gan greu capasiti strategol ychwanegol 
i’r Cyngor wrth reoli swyddogaethau’r Gwasanaethau Cymdeithasol a galluogi mwy o integreiddio yn y 
gwasanaethau corfforaethol.  Mae’r gwaith partneriaeth rhagorol yr ydym wedi’i weld ym mhob rhan o’r 
sector cyhoeddus mewn ymateb i’r pandemig wedi creu sylfaen gadarn ar gyfer aliniadau gwasanaethau 
yn y dyfodol ac mae’r ddau Dîm Rheoli cyfarwyddiaeth wedi rhagori wrth addasu i sicrhau parhad 
gwasanaethau tra hefyd yn gweithredu mentrau newydd sylweddol i wella gwasanaethau yn awr ac yn y 
tymor hwy.  

O ran gweithgarwch arolygu yn ystod y flwyddyn, cynhaliodd y Gwasanaethau Cymdeithasol Arolygiad 
ar Sail Risg rhithwir gan Arolygiaeth Gofal Cymru dros gyfnod o bythefnos ym mis Tachwedd a mis 
Rhagfyr.  Canolbwyntiodd y 9 arolygydd eu trywyddau ymholi ar fframwaith 4 egwyddor allweddol Deddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 ac mae’n braf nodi na effeithiodd natur rithwir 
y broses yn andwyol ar nifer y bobl a ymgysylltodd â’r arolygiad.  Ymatebodd 213 o aelodau o staff yn 
uniongyrchol i’r arolwg arolygu ar-lein, yn ogystal ag 89 o bobl a oedd â phrofiad o ofal a chymorth a 65 o 
rieni neu ofalwyr plant anabl.  Ystyriwyd hapsampl o 50 o achosion gan y tîm arolygu a dadansoddwyd 15 
o’r achosion hynny’n fanwl.  Cynhaliwyd sesiynau panel gyda staff, partneriaid a darparwyr a chynhaliwyd 
adolygiad polisi a phroses eang.

Derbyniwyd yn llawn ganlyniadau’r arolygiad oedd yn adlewyrchu ein barn o ran y materion a’r prosesau 
y mae angen eu gwella’n flaenoriaeth.  Mae’r arolygiad wedi arwain at ddatblygu cynllun gweithredu i 
sicrhau bod cynnydd yn cael ei wneud yn erbyn yr 11 argymhelliad allweddol.  Er ei fod ar gael fel adroddiad 
ar wahân, mae’r gweithgarwch penodol a gasglwyd gan y cynllun gweithredu wedi’i ymgorffori yng 
Nghynlluniau Cyflawni’r Gyfarwyddiaeth ar gyfer y Gwasanaethau Oedolion, Plant, Tai a Chymunedol 
er mwyn sicrhau bod y ddarpariaeth yn cael ei goruchwylio.  Yn yr un modd, mae’r blaenoriaethau 
gwasanaeth a nodwyd yn yr Adroddiad Blynyddol hwn wedi’u trosi’n gamau gweithredu allweddol o fewn 
Cynlluniau Cyflawni’r ddwy gyfarwyddiaeth ac felly dylid ystyried y dogfennau gyda’i gilydd i roi darlun 
cynhwysfawr o’r camau y bwriedir eu cymryd i sicrhau gwelliant.

Cynhaliwyd ymweliad archwilio gan HMIP ym mis Rhagfyr ac er ei fod yn cydnabod cynnydd erys nifer o 
flaenoriaethau clir ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Ceir mwy o fanylion am ganlyniadau’r arolygiad ar gyfer y flwyddyn yn adran 6 yr adroddiad.

Rwyf wedi crynhoi fy asesiad o’r datblygiadau a’r heriau allweddol yn y Gwasanaethau Plant ac 
Oedolion isod:
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Mae Strategaeth Cyflawni Rhagoriaeth mewn Gwasanaethau Plant 2019-22 yn esbonio’r gweithgareddau 
allweddol a fydd yn sicrhau newid cynyddol yng nghydbwysedd y gofal i blant yng Nghaerdydd – gan 
ganolbwyntio bob amser ar fodloni anghenion plant drwy gymorth sy’n seiliedig ar gryfderau iddynt hwy a’u 
teuluoedd.  Mae’r strategaeth yn ategu gwaith ar draws y Cyngor a’r sector cyhoeddus i sicrhau ein bod yn gallu 
ymgysylltu â theuluoedd i fodloni angen ar bob lefel a’u cefnogi i ffynnu drwy sicrhau bod cyfres gynhwysfawr o 
ymyriadau gwasanaeth ar gael ar yr adeg gywir ac yn y lle iawn.

Rydym yn canolbwyntio ar 3 maes allweddol:
• Datblygu ein hymarfer a gweithdrefnau.
• Cefnogi gweithlu parhaol.
•  Sicrhau bod ystod o gefnogaeth yn y gymuned a bod amrywiaeth o gartrefi i blant ar gael yng Nghaerdydd.

Eleni bu cynnydd sylweddol yn y galw ar draws yr holl Wasanaethau Plant ac mae hyn yn atgyfnerthu’r angen 
i gyflawni yn erbyn ein hamcanion newid strategol.  Ceir isod drosolwg o’r cynnydd yn y galw yn ystod taith 
y plentyn:

Mae’r cynnydd sylweddol hwn yn y galw ochr yn ochr â’r pandemig wedi effeithio’n sylweddol ar ein 
perfformiad yn erbyn targedau allweddol mewn perthynas â phrydlondeb asesiadau ac adolygiadau.  Wrth i ni 
ddechrau dychwelyd i weithredu’n ôl yr arfer, rydym yn ailffocysu ein hegni ar berfformiad ac mae gennym nifer 
o fentrau rydym yn eu gweithredu i wella perfformiad yn y meysydd hyn.

2TROSOLWG O’R GWASANAETHAU PLANT

Cysylltiadau Atgyfeiriadau Asesiadau lles Trafodaeth 
strategaeth

37,503


31,323
(2019/20)

4,690


2,373
(2019/20)

2,651


2,218
(2019/20)

4,007


3,293
(2019/20)

Ymholiadau
Adran 47

Cynhadledd 
amddiffyn plant 

gychwynnol

Ychwanegu 
at y Gofrestr 

Amddiffyn Plant

Dechrau
derbyn gofal

2,798


2,645
(2019/20)

730

462

(2019/20)

705

419

(2019/20)

279

255

(2019/20)
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Ymarfer
O ganlyniad i’r newid sydyn i’n model gweithredu ym mis Mawrth 2020, rydym wedi chwyldroi ein 
defnydd o dechnoleg i’n galluogi i gynnal cyswllt rhithwir â phlant, teuluoedd, cydweithwyr a phartneriaid.  
Llwyddodd Cyngor Caerdydd i ymateb yn gyflym iawn i’r cynnydd sylweddol yn y galw am seilwaith digidol 
ac mae manteision niferus y ffyrdd newydd o weithio wedi bod yn amlwg o ddechrau’r pandemig.  Wrth 
symud ymlaen, byddwn yn cadw model gweithio hybrid sy’n adeiladu ar y datblygiadau y mae cysylltedd 
rhithwir wedi’u cyflawni ynghyd â chyfarfodydd ac ymweliadau wyneb yn wyneb pan fydd yn ddiogel ac yn 
briodol gwneud hynny.

Mae Cyngor a Chymorth i Deuluoedd Caerdydd (CChDC) yn cynnig amrywiaeth o wybodaeth, cyngor a 
chymorth i blant, pobl ifanc a’u teuluoedd yng Nghaerdydd a nhw yw’r pwynt cyswllt cychwynnol ar gyfer 
unrhyw weithiwr proffesiynol, rhiant, plentyn neu berson ifanc yng Nghaerdydd lle nad oes unrhyw bryderon 
diogelu.  Ar 31 Mawrth 2021 roedd y timau Helpu Teuluoedd a Helpu Teuluoedd (Anableddau) yn gweithio 
gyda 487 o blant a phobl ifanc.  Yn ystod y pandemig, prosesodd y Porth Teulu 1,081 o geisiadau gan 
weithwyr allweddol hanfodol sydd angen gofal plant i blant cyn oed ysgol yn ystod y cyfnod cloi cychwynnol.  
Mae gwaith y tîm wedi cael ei gydnabod yn ystod y flwyddyn gyda Swyddogion Cymorth Cymunedol Cynnar 
yr Heddlu   yn derbyn gwobr cydnabyddiaeth Heddlu De Cymru am eu gwaith Cymorth Cynnar a’u cyfraniad 
at gymorth cymunedol.  Dewiswyd staff Cymorth Cynnar i ymddangos ar sioe Radio 1 Scott Mills lle’r oedd 
un o’n Hymgynghorwyr Helpu Teuluoedd yn gallu rhannu gyda’r genedl y gwaith cadarnhaol sydd wedi’i 
wneud gan CChDC yn ystod y pandemig.

Ymhlith y datblygiadau eraill yn ystod y flwyddyn mae ymgorffori’r tîm o amgylch y Teulu (Anabledd) yn 
yr adran Cymorth Cynnar ac ychwanegu 3 Gweithiwr Iechyd Meddwl Sylfaenol at dîm CChDC i gefnogi 
ymarferwyr i sicrhau bod plant a phobl ifanc yn gallu cael cymorth priodol mewn perthynas â’u hiechyd 
emosiynol a meddyliol.

Mae’r tîm Cymorth i Deuluoedd yn gweithio’n dda ac ar 31 Mawrth 2021 roedd yn gweithio gyda 321 
o blant is na’r trothwy ar gyfer gwasanaethau statudol.  Mae’r adborth a gafwyd gan deuluoedd am 
wasanaethau a chymorth a ddarparwyd wedi bod yn gadarnhaol iawn – yn enwedig am y gwahaniaeth y 
maent wedi’i wneud i deuluoedd yn ystod y pandemig.
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Yn rhan o’r broses o weithredu Cyflawni Rhagoriaeth mewn Gwasanaethau Plant, datblygwyd nifer o 
strategaethau a fframweithiau i gefnogi gwelliant parhaus mewn ymarfer.

Mae Gweithdrefnau Diogelu Cymru wedi’u lansio ac maent yn cael eu gweithredu yn dilyn hyfforddiant i’r 
holl staff.  Mae dolenni i’r gweithdrefnau ar gael i’r holl staff ac maent yn cael eu rhoi yn ystod sesiynau 
sefydlu gweithwyr cymdeithasol.  Mae’r Strategaeth Camfanteisio wedi’i diweddaru ac mae gwaith ar y 
gweill i ymgorffori datblygiadau diogelu cyd-destunol yn yr ymarfer diogelu presennol.

Mae’r model Diogelu Pobl Ifanc rhag Camfanteisio (DPIC) wrthi’n cael ei ddatblygu ac mae nifer o offer 
‘DPIC’ wedi’u datblygu er mwyn cefnogi’r broses.  Bydd y model hwn yn cefnogi asesiad amlasiantaethol 
o risg pobl ifanc, yn gwella cynllunio ar y cyd ar gyfer plant unigol ac yn llywio strategaethau ataliol 
ledled y ddinas.

Mae trefniadau ar waith i wella goruchwyliaeth gorfforaethol o gamfanteisio a diogelu yn gyffredinol, gyda 
dull gweithredu diwygiedig yn cael ei weithredu ym mis Mawrth 2021 yn rhan o’r Strategaeth Diogelu 
Corfforaethol ddiwygiedig.  Cafodd llawer o is-grwpiau’r Bwrdd Diogelu Rhanbarthol eu oedi yn ystod y 
flwyddyn oherwydd COVID-19, felly manteisiodd y Bwrdd ar y cyfle i adolygu ac adnewyddu sut mae’n 
gweithio i alluogi strwythur symlach sy’n cynnig fframwaith llywodraethu, arwain ac adrodd effeithiol.  
Gwnaed cryn dipyn o waith i wella’r broses Adolygu Ymarfer Plant ac Oedolion.  Mae’r ôl-groniad o 
adolygiadau bellach wedi’i glirio ac mae prydlondeb o ran cyhoeddi adolygiadau wedi gwella.

Bydd y Fframwaith Ailuno, sy’n ceisio cefnogi plant i ddychwelyd i fyw gyda theulu lle mae’n ddiogel iddynt 
wneud hynny, yn cael ei lansio yn 2021/22.  Mae Tîm Ailuno sy’n cynnwys prif weithiwr cymdeithasol, 
gweithiwr cymdeithasol a 4 gweithiwr cymorth yn cael ei sefydlu gyda’r nod o sefydlu’r tîm yr haf hwn.  
Bydd y tîm hwn yn canolbwyntio’n llwyr ar ailuno plant a’u teuluoedd.  Yn y lle cyntaf bydd y tîm yn gweithio 
gyda phobl ifanc sy’n ddarostyngedig i adran 76 (gofal gwirfoddol) neu sydd wedi derbyn gofal am 2 
flynedd a hanner.

Mae Fframwaith Sicrhau Ansawdd wedi’i ddatblygu ac mae swyddog penodol yn cael ei gyflogi i arwain ar 
waith Sicrhau Ansawdd ar draws y gwasanaeth.  Yn ogystal â hyn, sefydlwyd Grŵp Datblygu Ymarfer i wella 
ymgysylltiad â staff a galluogi’r gweithlu i gyfrannu at waith i wella ymarfer.  Mae’r grŵp hwn yn datblygu 
nifer o ffrydiau gwaith allweddol gan gynnwys cynllunio sefydlogrwydd, pwysoli llwyth achosion, rheoli risg, 
cynllunio diogelwch a datblygu llawlyfr safonau ymarfer.

Rydym yn parhau i weithredu Arwyddion Diogelwch ac rydym yn adolygu ein cynlluniau gweithredu yn 
seiliedig ar ganfyddiadau diweddar o ymchwil.  Wedyn byddwn yn penderfynu sut y gallwn ddwyn ynghyd 
y modelau ymarfer yr ydym wedi bod yn ei dreialu (gan gynnwys Arwyddion Diogelwch, y Fframwaith 
Ailuno, Cynadledda Grwpiau Teulu a’r Model Diogel ac Ynghyd) mewn un fframwaith ymarfer cydlynol 
sy’n cwmpasu pob agwedd ar asesu a chynllunio gofal.  Mae canlyniad ein harolygiad seiliedig ar risg gan 
Arolygiaeth Gofal Cymru wedi’i ymgorffori yn ein gwaith cynllunio ar gyfer gwella ymarfer yn barhaus.



09

Adroddiad Blynyddol ar Wasanaethau Cymdeithasol Awdurdod Lleol 2020/2021

Dros y flwyddyn ddiwethaf rydym wedi datblygu ein perthynas â phrifysgolion lleol ac wedi bod yn rhan o 
nifer o brosiectau ymchwil a fydd yn llywio gwelliannau i ymarfer wrth symud ymlaen.

Yn y flwyddyn i ddod, bydd Caerdydd yn treialu nifer o fentrau gan gynnwys:
•  Llysoedd Cyffuriau ac Alcohol i Deuluoedd - dull newydd o weithio gyda theuluoedd â phroblemau 

camddefnyddio sylweddau sy’n mynd drwy’r broses llys.
•  Cynllun Trosglwyddo Cenedlaethol – dull newydd o roi cymorth a llety i Blant ar eu Pen eu Hunain yn 

Ceisio Lloches ledled Cymru.
•  Mecanwaith Atgyfeirio Cenedlaethol – nodi’r bobl ifanc hynny sydd mewn perygl o gael eu 

camfanteisio a sicrhau bod cynlluniau amlasiantaethol ar waith.

Mae’r pandemig wedi cael effaith ar ein gallu i weithredu nifer o’n cynlluniau gwella ymarfer yn llawn a 
gwelliannau cysylltiedig yn ein gwaith cynllunio gofal a chymorth.  Rydym bellach yn ailddechrau’r ffrwd 
waith hon drwy’r grŵp gwella ymarfer.
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Y Gweithlu
Mae gwaith recriwtio a chadw gweithwyr cymdeithasol wedi parhau’n flaenoriaeth drwy gydol pandemig 
COVID-19.  O ganlyniad i’r sylw penodol hwn, rydym wedi gweld cynnydd net o 27 o weithwyr cymdeithasol yn 
ystod y flwyddyn, a 9 dyrchafiad mewnol ychwanegol i swyddi ar draws y gwasanaeth.

Rydym wedi gweithredu taliad atodol ar sail y farchnad sy’n cynnig tâl cystadleuol ar gyfer swyddi gwaith 
cymdeithasol y mae’n anodd penodi iddynt ac wedi datblygu pecyn sefydlu cynhwysfawr i ddechreuwyr 
newydd er mwyn sicrhau eu bod yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt yn ystod eu dyddiau cynnar gyda 
Chaerdydd.

Mae ein polisi goruchwylio wedi’i adolygu mewn ymgynghoriad â gweithwyr cymdeithasol ac mae fformat 
newydd ar gyfer cofnodi goruchwyliaeth yn cael ei dreialu.  Mae gwaith i ddatblygu cymysgedd sgiliau 
timau yn mynd rhagddo’n dda i hyrwyddo gwaith cymdeithasol call a’n cefnogi i sicrhau bod gweithwyr 
cymdeithasol yn gallu canolbwyntio ar wneud y tasgau y gall gweithwyr cymdeithasol yn unig eu gwneud.  
Mae hyn yn cynnwys ystyried y Cymorth Busnes yr ydym yn ei roi i sicrhau ein bod yn gwneud y defnydd gorau 
o’r adnodd hwn a bod gweithwyr cymdeithasol yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt.  Bydd hyn hefyd yn ein 
helpu i sicrhau bod gan y gwasanaeth y gallu i ateb a rheoli’r galw cynyddol a chymhlethdod y gwaith.

Mae gweithwyr camfanteisio ar blant 11+ oed arbenigol, Gweithwyr Taith Bywyd mabwysiadu a Swyddogion 
Adolygu Gofal a Chymorth wedi’u hymgorffori yn y timau rheoli achosion, ac mae 4ydd tîm wedi’i gyflwyno 
ym mhob ardal i gryfhau’r gallu rheoli ar gyfer gwneud penderfyniadau.  Rydym hefyd wrthi’n penodi 
gweithwyr arbenigol, fel gweithwyr cymdeithasol gwasanaethau oedolion, gweithwyr trais yn y cartref a 
gweithwyr camddefnyddio sylweddau i gefnogi dull teulu cyfan o wella bywydau plant a chryfhau arbenigedd 
o fewn y timau.

Er bod cyflwyno’r taliad atodol ar sail y farchnad wedi cael effaith gadarnhaol ar recriwtio a chadw ein gweithlu, 
yr her o hyd yw ein gallu i ddenu gweithwyr cymdeithasol profiadol i weithio o fewn y llysoedd a’r meysydd 
amddiffyn plant.

Mae cyfraddau salwch yn y Gwasanaethau Plant wedi gwella yn ystod y flwyddyn i gyfwerth ag amser llawn 
o 12.88 diwrnod sydd wedi gostwng o 18.23 yn 2019/20.  Roedd hyn yn is na’r targed o 13, felly cafodd y 
targed ei fwrw.
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Cymorth yn y gymuned ac amrywiaeth o gartrefi i blant
Mae cynnydd yn cael ei wneud yn ein gwaith i newid cydbwysedd gofal - mae nifer y plant sy’n aros 
gyda’u teuluoedd yn drefniadau perthynas wedi cynyddu, yn ogystal â nifer y plant sydd ar Orchymyn 
Gofal ond sydd wedi’u lleoli gyda’u rhieni.  Bwriedir gwneud mwy o waith i gyflawni Gorchmynion Gofal 
ar gyfer plant sy’n cael eu lleoli gyda’u rhieni lle mae’n briodol gwneud hynny, er mwyn sicrhau ein bod 
yn gweithio gyda theuluoedd ar y lefel ymyrryd ddiogel isaf.  Mae gwaith i dyfu’r gwasanaeth maethu 
mewnol yn mynd rhagddo’n dda gyda nifer y gofalwyr mewnol yn cynyddu o 90 i 104 yn ystod y flwyddyn 
a 23 o asesiadau llawn ychwanegol ar y gweill.  Yn ystod y flwyddyn rydym wedi gweithio gyda darparwyr 
lleol i dyfu darpariaeth leol yng Nghaerdydd ac mae’r gwaith o ddatblygu Canolfan Asesu fewnol yng 
Nghaerdydd yn mynd rhagddo’n dda – rydym ar y trywydd iawn i lansio’r ddarpariaeth hon ar ddechrau 
2021/22.  Yn ogystal â hyn, rydym wedi gweithio gyda’r adran Tai i sicrhau llety ychwanegol i bobl ifanc 
sy’n agored i niwed a fydd yn dod i rym yn 2021/22 ac rydym yn gweithio ar gynllun datblygu 5 mlynedd 
i gynyddu ein darpariaeth breswyl fewnol.  Mae’r siart isod yn dangos y newid yng nghydbwysedd gofal yr 
ydym wedi’i gyflawni yn ystod y blynyddoedd diwethaf – mae’r twf yng nghyfran y plant sy’n derbyn gofal 
(DG) ac yn cael eu lleoli gyda rhieni ar Orchymyn Gofal neu’n rhan o drefniadau perthynas ag aelodau o’r 
teulu yn amlwg:

Rydym wedi parhau i brofi pwysau o ran dod o hyd i gartrefi priodol i blant yng Nghaerdydd ac er bod 
gennym gynlluniau manwl ar waith i ddatblygu cartrefi plant sy’n cael eu rhedeg gan y Cyngor, bydd oedi 
anochel o ran dod â’r cartrefi newydd hyn ar-lein.  Byddwn yn parhau i weithio’n agos gyda darparwyr lleol i 
sicrhau y gallwn ddylanwadu ar y farchnad a’i llunio.
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Datblygu Gwasanaethau Atal
Mae ein Gwasanaethau Ataliol wedi parhau i fynd o nerth i nerth.  Yn ystod COVID-19 parhaodd y Gwasanaeth 
Byw’n Annibynnol i gefnogi cleientiaid i aros gartref gyda 93% o gleientiaid yn dweud eu bod yn teimlo eu 
bod yn gallu byw gartref yn fwy annibynnol ar ôl cael cymorth gan y Gwasanaethau Byw’n Annibynnol.  Mae’r 
gwasanaeth bellach ar gael ar draws ysbytai Caerdydd.

Pwynt Cyswllt Cyntaf (PCC) – Gwasanaethau Ysbyty a Chymunedol
Mae’r Timau Ysbyty Pwynt Cyswllt Cyntaf (y Fyddin Binc) wedi ehangu ar draws nifer o ysbytai i atal a lleihau 
oedi wrth ryddhau cleifion o’r ysbyty.  Mae’r tîm yn gweithio gyda’r unigolyn i benderfynu beth sy’n bwysig iddo 
ac i geisio bodloni ei anghenion drwy ddull systemau cyfan, gan weithio gydag Iechyd, Cymuned, Awdurdod 
Lleol arall a phartneriaid trydydd sector i gefnogi pobl i ddychwelyd adref.  Bydd gwaith yn awr yn mynd rhagddo 
i ddatblygu ymhellach y cydweithio rhwng y Tîm Pwynt Mynediad Sengl a’r Fyddin Binc i leihau oedi wrth 
ryddhau cleifion ymhellach, gan ganolbwyntio ymhellach ar wasanaethau atal.

Profodd y tîm PCC Cymunedol newid enfawr i weithio gartref a fyddai wedi cael ei ystyried yn y gorffennol yn 
rhywbeth amhosibl ei gyflawni.  Fodd bynnag, drwy newidiadau i arferion gwaith a gweithdrefnau mae hyn wedi 
bod yn llwyddiant.  Ymdriniodd y tîm PCC â thros 43,000 o alwadau, gan gynnal cyfradd ateb o 99%.  Mae’r 
tîm PCC Cymunedol hefyd wedi gorfod addasu’r wybodaeth, y cyngor a’r cymorth a roddir wrth i anghenion 
pobl newid yn ystod y pandemig.  Roedd hyn yn cynnwys creu cyfeirlyfr newydd o wasanaethau a oedd yn gallu 
cefnogi’r bobl fwyaf agored i niwed a phobl a oedd yn hunan-warchod, gan gynnwys gwasanaethau siopa a 
phresgripsiwn.

Gwasanaethau Lles Cymunedol Lleol
Mae gwaith wedi dechrau i alinio ein gwasanaethau’n well a’u cynllunio o amgylch anghenion yr unigolyn.  
Mae tîm gofal cartref ein Tîm Adnoddau Cymunedol wedi symud i’r Gwasanaethau Byw’n Annibynnol i wella’r 
gwasanaethau a ddarperir.  Bydd gwaith yn y flwyddyn i ddod yn mynd â’r gwaith hwn ymhellach i ddatblygu 
gwasanaethau lles cymunedol lleol mewn partneriaeth â phartneriaid iechyd a’r trydydd sector.

Gwasanaethau Byw’n Annibynnol
Mae’r Gwasanaethau Byw’n Annibynnol wedi manteisio ar y cyfle hwn i gofleidio dull mwy digidol o ddarparu 
gwasanaethau.  Mae ein Tîm Therapi Galwedigaethol ac Ymweld wedi cynnal asesiadau o anghenion 
dinasyddion yn rhithwir, drwy alwadau fideo ar Microsoft Teams neu dros y ffôn.  Mae’r Gwasanaethau 
Cymunedol hefyd “wedi mynd yn ddigidol” oherwydd cyfyngiadau ymbellhau cymdeithasol, gan gefnogi 
grwpiau cymunedol i gadw dinasyddion hŷn Caerdydd wedi’u cysylltu ar-lein, naill ai drwy hwyluso digwyddiadau 
neu roi cymorth cynhwysiant digidol i ddinasyddion nad ydynt yn deall technoleg.  Cefnogwyd 25 o grwpiau 
yn 2020/21 gan gynnal gweithgareddau ar-lein rheolaidd ac mae’r Gwasanaethau Byw’n Annibynnol hefyd 
wedi cynnal 2 ŵyl rithwir gan gynnal gweithgareddau a chynnig gwybodaeth a chyngor.  Wrth i’r cyfyngiadau 
gael eu llacio, bydd y gwasanaeth yn parhau â’i wasanaethau digidol gan gynnig dull rhithwir ac wyneb yn 
wyneb cyfunol.  Yn 2020/21, bu hefyd gynnydd sylweddol yn y galwadau ar wasanaeth dosbarthu’r un diwrnod 
gwaith / y diwrnod gwaith nesaf y Cyd-Wasanaeth Offer , i gefnogi rhyddhau cleifion o’r ysbyty yn gyflym, 
osgoi derbyniadau i’r ysbyty a lleihau achosion o leoliadau gofal yn chwalu. O’i gymharu â’r flwyddyn flaenorol, 
profodd y gwasanaeth hwn gynnydd o 97% yn y galw.

3TROSOLWG O’R GWASANAETHAU OEDOLION
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Diogelu Oedolion
Mae’r Tîm Diogelu Oedolion yn parhau i weithio i ymgorffori Gweithdrefnau Diogelu Cymru a’u rhoi ar waith 
drwy ddatblygu Cynllun Gwella Gwasanaethau Diogelu Oedolion llawn.  Mae’r gwaith o weithredu’r cynllun yn 
mynd rhagddo’n dda.  Mae perfformiad y tîm yn parhau’n dda gyda 98.9% o atgyfeiriadau diogelu’n cael eu 
cwblhau o fewn 7 diwrnod.  Mae cydweithio â’r timau eraill yn y gyfarwyddiaeth Oedolion, Tai a Chymunedau 
eisoes wedi’i gryfhau i sicrhau ymateb cydgysylltiedig i achosion mwy cymhleth ac mae’r gwasanaeth yn 
cydweithio â phartneriaid yn ne-ddwyrain Cymru i fynd i’r afael â materion diogelu ehangach.

Ymarfer sy’n Seiliedig ar Gryfderau 
Mae ymarfer sy’n seiliedig ar gryfderau wedi parhau i gael ei ddatblygu drwy gydol 2020/2021 drwy ddarparu 
hyfforddiant Cyfathrebu Cydweithredol.  Mae hyn wedi cefnogi newid yn y model gwaith cymdeithasol ym 
mhob rhan o’r gwasanaethau ac wedi sicrhau gwell cysylltiadau rhwng y ffordd y caiff gwaith cymdeithasol ei 
gyflawni a gofynion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.  Mae ymarfer sy’n seiliedig ar 
gryfderau bellach yn fwy amlwg yn yr holl waith a wnawn gyda ffocws o’r newydd ar ddarparu gwasanaethau 
rhagorol sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn.  Rydym hefyd wedi hyfforddi nifer o ‘hyfforddwyr’ o fewn y Cyngor 
yn llwyddiannus i barhau i gefnogi a datblygu’r dull hwn wrth symud ymlaen ac mae grŵp mentor hefyd wedi’i 
ddatblygu i gynnig cyfleoedd i fyfyrio ac adolygu arfer gorau yn ein holl dimau gwaith cymdeithasol.

Strategaeth Oedolion
Gohiriwyd y gwaith o ddatblygu’r Strategaeth Oedolion yn ystod argyfwng COVID-19, ond mae cynnydd yn 
cael ei wneud yn awr i symud hyn yn ei flaen.  Bydd y strategaeth hon yn datblygu ein cynlluniau ar gyfer cefnogi 
dinasyddion dros y pedair blynedd nesaf a bydd yn parhau i gael ei datblygu gyda mewnbwn gan ddinasyddion, 
rhanddeiliaid a staff.  Mae gwaith yn mynd rhagddo ar draws y gyfarwyddiaeth i adeiladu ar y dysgu o’r 
pandemig ac i nodi sut y gallwn gydweithio i gefnogi dinasyddion i fyw bywydau annibynnol a chyflawn.

Sicrwydd Ansawdd
Penodwyd Rheolwr Sicrhau Ansawdd newydd i gefnogi’r Gwasanaethau Oedolion i barhau i wella’r 
gwasanaethau sy’n cael eu darparu.  Mae Polisi Goruchwylio newydd wedi’i sefydlu ac mae gwaith ar y gweill i 
ddatblygu Fframwaith Sicrhau Ansawdd cynhwysfawr sy’n cwmpasu’r gwasanaeth cyfan.  Mae gwaith pellach 
wedi’i wneud i adolygu offer archwilio ansawdd; mae grwpiau mentor a phanel sicrhau ansawdd wedi’u rhoi ar 
waith i barhau â’r gwaith hanfodol hwn yn ystod y flwyddyn nesaf.  Mae gwaith hefyd yn cael ei wneud i wella’r 
gwaith monitro cartrefi gofal y nodwyd eu bod ‘mewn perygl’ i gefnogi’r gwaith o wella ansawdd gofal yn rhan 
o Fframwaith Sicrhau Ansawdd y Gwasanaethau Oedolion.
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Deddfwriaeth Trefniadau Diogelu Rhyddid
Caiff deddfwriaeth Trefniadau Diogelu Rhyddid ei chyflwyno yng ngwanwyn 2022, gyda gwaith i’w gwblhau 
ar draws y Gwasanaethau Cymdeithasol mewn partneriaeth yn y cyfnod cyn hyn.  Mae gwaith wedi dechrau 
i nodi’r garfan estynedig o staff a fydd yn cael eu heffeithio gan y ddeddfwriaeth newydd, gan gynnwys 
cydweithwyr yn y Gwasanaethau Plant, gan y bydd pobl ifanc 16-17 oed yn cael eu cefnogi dan y ddeddfwriaeth 
newydd.  Datblygwyd Grŵp Gweithredu yn cynnwys partneriaid o bob rhan o’r Cyngor i gefnogi’r gwaith o 
weithredu’r ddeddfwriaeth newydd ac mae arian wedi’i gael i helpu gyda’r gwaith o gwblhau asesiadau sy’n 
weddill dan y ddeddfwriaeth Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid gyfredol.  Bydd y gwaith hwn yn parhau 
drwy gydol y flwyddyn cyn gweithredu ar ddechrau 2022.

Y Gweithlu
Mae’r Gwasanaethau Oedolion wedi parhau i flaenoriaethu ein hymrwymiad parhaus i recriwtio a chadw 
staff drwy gydol y pandemig.  Er bod recriwtio gweithwyr cymdeithasol profiadol yn her, mae’r cyfraddau 
swyddi gwag ar draws y Gwasanaethau Oedolion yn parhau’n gymharol isel.  Mae rhai swyddi a ariennir 
dros dro lle na fyddai cyflogaeth barhaol yn addas, gan effeithio ar nifer y swyddi gwag.  

Mae cynllun gweithlu cynhwysfawr wedi’i ddatblygu a bydd gwaith yn parhau yn 2021/22 i ddeall ein 
sefyllfa yn y farchnad yn erbyn awdurdodau lleol cyfagos i sicrhau bod Caerdydd yn ddeniadol i ddarpar 
staff a bod strwythurau staffio yn addas ar gyfer nawr ac i’r dyfodol.

Mae cyfraddau salwch staff wedi’u heffeithio’n ddifrifol drwy gydol y pandemig.  Caiff hyn ei fonitro’n 
wythnosol er mwyn sicrhau bod yr holl gamau angenrheidiol yn cael eu cymryd.  Ar anterth y pandemig 
yn y gaeaf roedd y Gwasanaethau Oedolion yn profi lefelau salwch o 14%, gyda 34% o’r salwch 
ddechrau mis Ionawr yn ymwneud â COVID-19.  Y timau yr effeithiwyd arnynt fwyaf yw’r rhai sy’n 
ymdrin â chwsmeriaid, fel ein Timau Adnoddau Cymunedol (gofal cartref) a Gwasanaethau Byw’n 
Annibynnol.  Erbyn diwedd 2020/21 roedd lefelau salwch wedi gostwng i lefelau cyn COVID o tua 4% ar 
draws yr holl wasanaethau ac mae hyn yn parhau i gael ei fonitro.  
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4YMATEB I COVID

Sefydlwyd Prosiect Gweithlu ar ddechrau’r pandemig i ystyried materion y gweithlu sy’n ymwneud ag 
adnoddau ar gyfer gwasanaethau rheng flaen drwy gydol yr argyfwng.  Arweiniodd y prosiect at ail-leoli 
staff o fewn y Gwasanaethau Cymdeithasol yn ogystal â goruchwylio’r broses o recriwtio gweithwyr dros 
dro newydd i Wasanaethau Uniongyrchol er mwyn cryfhau trefniadau parhad busnes.

Cafodd cyfanswm o 146 o aelodau o staff eu hail-leoli, y rhan fwyaf ohonynt yn y Tîm Adnoddau 
Cymunedol (67) a Byw’n Annibynnol â Chymorth (48).  Rydym yn ddiolchgar iawn i’n staff a oedd yn 
barod i gamu y tu allan i’w rolau arferol er mwyn galluogi gwasanaethau hanfodol i barhau i weithredu yn 
ystod y pandemig.  Roedd hefyd yn gyfle da i’r staff hyn ddysgu a datblygu sgiliau newydd.

Addasodd yr Uned Hyfforddiant Gofal Cymdeithasol y rhan fwyaf o’i chyrsiau wyneb yn wyneb fel y gellid 
parhau i’w cyflwyno’n rhithwir er mwyn i’r gweithlu barhau â’i Ddatblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) 
yn ystod y pandemig.  Rhoddwyd rhaglen sefydlu ar waith ar gyfer staff dros dro i sicrhau bod yr holl staff 
dros dro yn gweithio yn ein Gwasanaethau Uniongyrchol yn cael hyfforddiant gorfodol priodol cyn iddynt 
ddechrau darparu gwasanaethau.

Drwy gydol y pandemig, anfonwyd cyfathrebiadau wythnosol at y staff, gan roi gwybodaeth ond hefyd 
i ddathlu arfer da.  Cynhaliwyd arolygon boddhad staff (gweler tudalen 22 isod) a pharhaodd y Grŵp 
Cenhadon i gyfarfod (yn rhithwir).

Mae staff wedi cael cymorth i barhau i weithio’n llwyddiannus o gartref - cynhaliwyd asesiadau risg i 
sicrhau bod ganddynt orsafoedd gwaith diogel a’r offer priodol.  Mae’r holl staff yn ymwybodol o offer 
ar-lein Care First sydd ar gael i hyrwyddo lles.  Cynhelir cyfarfodydd tîm rhithwir yn rheolaidd ac mae rhai 
timau wedi trefnu digwyddiadau cymdeithasol yn unol â rheoliadau COVID-19 amser cinio a thu allan i 
oriau swyddfa i alluogi cydweithwyr i gadw mewn cysylltiad a sicrhau nad yw’r rhai sy’n byw ar eu pennau 
eu hunain yn teimlo’n ynysig.  Mae’r staff hynny nad ydynt yn gallu gweithio gartref, gan gynnwys am 
resymau iechyd meddwl a lles emosiynol, yn gallu manteisio ar swyddfeydd diogel sy’n eu galluogi i gadw 
pellter corfforol ac yn sicrhau bod mesurau heintio, atal a rheoli priodol ar waith.

Ers dechrau’r pandemig mae Cyngor Caerdydd wedi gweithio’n ddiflino i sicrhau bod cyfarpar diogelu 
personol (CDP) priodol yn cael ei ddosbarthu i bawb sydd ei angen, gan gynnwys darparwyr gofal 
cymdeithasol.  Ar ddechrau’r pandemig, sefydlwyd ymateb brys yn gyflym i ddosbarthu CDP o warws y 
Llyfrgell yn Dominions Way.  Cafodd staff eu hadleoli o bob rhan o’r Cyngor i weithio ar ddosbarthu CDP 
a rhoddwyd hyfforddiant gan swyddogion y Fyddin o’r Corfflu Logisteg.  Oherwydd y raddfa gynyddol o 
weithrediadau, defnyddiwyd dau warws ychwanegol a dau gynhwysydd llongau.  Yn fwy diweddar, mae 
profion llif unffordd hefyd ar gael i brofi staff yn rheolaidd drwy’r warws CDP.

Mae 40.5 miliwn o eitemau o CDP wedi’u dosbarthu, gan gefnogi 159 o ddarparwyr gofal a 162 o 
ysgolion ledled Caerdydd.  Hyd yma, mae 200,000 o brofion llif unffordd wedi’u dosbarthu i gefnogi’r 
drefn brofi ac maent yn parhau i gael eu dosbarthu drwy gyd-dasglu a sefydlwyd ar draws nifer o 
gyfarwyddiaethau’r Cyngor.
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Sarah McGill, 
Cyfarwyddwr Corfforaethol Pobl 
a Chymunedau a Chyfarwyddwr 

Gwasanaethau Cymdeithasol

Mae’r sector gofal wedi wynebu heriau sylweddol yn ystod y pandemig sydd, ar y cyfan, wedi cael eu 
hateb yn dda.  Fodd bynnag, mae rhai cartrefi gofal yn arbennig wedi peri pryder o ran ansawdd gofal 
a chynaliadwyedd yn y tymor hwy.  Bydd dysgu o rai achosion proffil uchel yn llywio ein dull o fonitro’r 
cartrefi a bydd gwella ansawdd y gofal yn rhan bwysig o Fframwaith Sicrhau Ansawdd newydd ein 
Gwasanaeth Oedolion.  Mae cynaliadwyedd cartrefi gofal hefyd yn peri pryder o ystyried y lefel bresennol 
o unedau gwag a diwedd arian COVID-19 Llywodraeth Cymru, sy’n dod cyn bo hir.   Bydd asesu 
cynaliadwyedd y farchnad ranbarthol a datblygu datganiad sefyllfa marchnad Caerdydd, sy’n nodi ein 
bwriadau comisiynu yn y dyfodol, yn helpu i lywio’r dull o ymdrin â hyn.

Profi, Olrhain, Diogelu
O ran ein hymateb partneriaeth lleol i’r pandemig, mae’r gwaith i gadw dinasyddion yng Nghaerdydd yn 
ddiogel ac wedi’i ddiogelu wedi bod yn drawiadol.

Mae Cynllun Atal ac Ymateb COVID-19 Caerdydd a Bro Morgannwg, a gyhoeddwyd ym mis Medi 2020, 
yn nodi ymateb Profi, Olrhain, Diogelu (POD) effeithiol ar gyfer y rhanbarth.  Datblygwyd y cynllun mewn 
ymateb i lythyr ar y cyd gan Brif Swyddog Meddygol Llywodraeth Cymru / Cyfarwyddwr Meddygol GIG 
Cymru, Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol / Prif Weithredwr a Chyfarwyddwr 
GIG Cymru, Llywodraeth Leol.  Roedd y llythyr yn egluro’r angen i atal COVID-19 rhag lledaenu ac i arwain 
ymateb effeithiol, ar draws amrywiaeth o leoliadau, gyda phwyslais ar gynllunio integredig, darparu ar 
y cyd a chyfathrebu cydgysylltiedig.  Cynhyrchwyd fersiwn wedi’i diweddaru o’r cynllun ym mis Mehefin 
2021 sy’n adlewyrchu natur yr amgylchedd presennol sy’n esblygu’n gyflym a gofynion newidiol ymateb 
effeithiol i COVID-19.

Mae’r gwaith partneriaeth yn y maes hwn yn cael ei arwain gan Iechyd y Cyhoedd a nodwedd o’n 
hymateb rhanbarthol fu rhannu cyfrifoldeb am ddatblygiadau gwasanaeth allweddol rhwng yr 
holl bartneriaid.  Mae datrys problemau, ymateb yn gyflym a hyblygrwydd wedi llywio cyfraniadau 
cydweithwyr Iechyd, yr Heddlu, y Cyngor a’r Trydydd Sector a’r bwriad yw y bydd y dull â ffocws hwn yn 
llywio trefniadau yn y dyfodol i ddatrys materion heriol a hirsefydlog eraill.

Bydd cynnwys gwasanaethau gofal cymdeithasol Caerdydd yn benodol yn ein hymateb i COVID-19 sy’n 
esblygu yn parhau’n flaenoriaeth allweddol yn y blynyddoedd presennol a’r dyfodol ac am gyhyd ag y bo 
angen ffocws o’r fath.
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Y Pum Prif Flaenoriaeth Gorfforaethol ar gyfer y Gwasanaethau Cymdeithasol 

1
Gweithredu Cynlluniau Adfer COVID-19, gan gynnwys rheoli'r cynnydd a ragwelir yn y galw 
am wasanaethau cymdeithasol o ganlyniad i effaith y pandemig ar ein dinasyddion mwyaf 
agored i niwed.

2 Datblygu modelau gweithio’n lleol a gweithio gyda phartneriaid i ymgorffori gwasanaethau 
mewn cymunedau a manteisio i'r eithaf ar adnoddau cymunedol.

3 Gweithredu’n barhaus Fframweithiau Sicrhau Ansawdd ac ymarfer sy'n seiliedig ar gryfderau.

4 Datblygu cynlluniau gweithredu sy'n deillio o weithgarwch archwilio ac arolygu.

5 Gweithredu'r system Eclips i gymryd lle’r system cofnodion cleientiaid Care First bresennol ac 
adolygiad cysylltiedig o ymarfer a phroses.

Y Pum Prif Flaenoriaeth ar gyfer y Gwasanaethau Plant

1
Parhau i ganolbwyntio ar newid y cydbwysedd gofal, gan gynnwys digonolrwydd lleoliadau a llety 
i bobl sy'n gadael gofal.  Datblygu ystod o wasanaethau cymorth i sicrhau y gall plant aros gartref 
gyda'u teuluoedd pan fydd hynny er eu lles gorau.

2
Recriwtio a chadw gweithlu parhaol, ymgysylltiedig gan ganolbwyntio ar ddenu gweithwyr 
cymdeithasol profiadol ac ymgorffori cymysgedd o sgiliau mewn timau a fydd yn cefnogi 
gwaith cymdeithasol call fel y mae gweithwyr cymdeithasol yn gwneud yr hyn y gall gweithwyr 
cymdeithasol yn unig ei wneud.

3

Dwyn ynghyd y modelau ymarfer yr ydym wedi bod yn ei dreialu (gan gynnwys Arwyddion 
Diogelwch, y Fframwaith Ailuno, Cynadledda Grwpiau Teulu a'r Model Diogel ac Ynghyd) mewn un 
fframwaith ymarfer cydlynol sy'n cwmpasu pob agwedd ar asesu a chynllunio gofal.  Bydd hyn yn 
cynnwys datblygu asesiadau cadarn sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau, cynllunio gofal ac adolygu 
llwybrau i sicrhau bod plant a theuluoedd yn cael y cymorth cywir ar yr adeg gywir gan y bobl gywir.

4 Datblygu Siarter Cyfranogiad i wella ein gwaith partneriaeth gyda phlant, pobl ifanc a rhieni. 

5
Gweithredu'r cynlluniau gweithredu sy'n deillio o'r holl arolygiadau ac archwiliadau 
rheoleiddio gan gynnwys Arolygiaeth Carchardai Ei Mawrhydi (HMIP) ac Arolygiaeth Gofal 
Cymru (AGC).

5BLAENORIAETHAU AR GYFER 2021/22
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Y Pum Prif Flaenoriaeth ar gyfer y Gwasanaethau Oedolion

1 Datblygu strategaeth gref i nodi'r cyfeiriad ar gyfer y Gwasanaethau Oedolion yn y dyfodol.

2
Gwella canlyniadau i unigolion sy'n derbyn gofal wedi'i gomisiynu drwy weithredu dull sy'n 
canolbwyntio ar ganlyniadau, sy'n seiliedig ar ardal, o roi Gofal Cartref a datblygu fframwaith 
sicrhau ansawdd trawsbynciol.

3 Ymgorffori ymarfer sy'n seiliedig ar gryfderau ym mhopeth yr ydym yn ei wneud, gan gynnwys 
arferion gwaith cymdeithasol, datblygu tîm, adolygiadau ymarfer a sicrhau ansawdd.

4 Paratoi ar gyfer gweithredu'r Trefniadau Diogelu Rhag Rhyddid ym mis Ebrill 2022.

5
Datblygu gwasanaeth di-dor o'r ysbyty i'r cartref, i atal osgoi rhyddhau a derbyn cleifion, gan 
ganolbwyntio ar sicrhau'r canlyniadau gorau i'r bobl, tra'n gwneud y defnydd mwyaf effeithlon ac 
effeithiol o adnoddau ar yr un pryd.
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Arolygiad ar Sail Risg – dilynodd yr arolygiad ar sail risg ym mis Tachwedd / Rhagfyr 2020 y 
gweithgaredd â ffocws ym mis Chwefror 2020.  Ystyriodd yr arolygwyr sut yr oedd y Gwasanaethau 
Cymdeithasol yn gweithredu a sut mae’r Gwasanaethau Cymdeithasol yn parhau i helpu plant ac 
oedolion.  Dangosodd yr arolygiad fod cynnydd da wedi’i wneud a nodwyd y pwyntiau allweddol isod:

•  Mae uwch reolwyr ac aelodau arweiniol wedi cyflwyno diwylliant newydd o ddisgwyliad a 
safonau uwch.

•  Mae’r Awdurdod Lleol yn gweithio’n galed gyda’r holl randdeiliaid i gefnogi diogelwch a lles pobl 
sy’n defnyddio gwasanaethau ac yn gweithio ynddynt.

•  Mae arweinwyr y Cabinet ar gyfer y Gwasanaethau Oedolion a’r Gwasanaethau Plant yn wybodus 
iawn, yn deall y newidiadau sydd eu hangen ac yn canolbwyntio ar wella canlyniadau i bobl.

•  Mae partneriaethau gweithredol a strategol yn gweithio’n dda i helpu pobl i gyflawni eu 
canlyniadau lles.

•  Drwy gydol ein gweithgarwch arolygu a monitro, gwelwyd lefelau uchel iawn o ymgysylltu a 
chydweithredu gan bawb dan sylw.

Nodwyd meysydd o gynnydd fel y gall y gwasanaeth ddysgu o’r hyn sydd wedi mynd yn dda, ac mae 
meysydd i’w gwella yn cael eu datblygu drwy gynllun gweithredu a byddant yn bwydo i mewn i’r cylch 
parhaus o welliant parhaus.  Y meysydd allweddol a nodwyd ar gyfer datblygiad parhaus oedd:

• Nodi a chynllunio risg.
• Cynlluniau amddiffyn plant a gofal a chymorth.
• Recriwtio a chadw.
• Goruchwylio staff ac ymgysylltu â nhw
• Trosglwyddiadau rhwng timau.
• Cyfathrebu ag unigolion, teuluoedd a darparwyr.
• Eiriolaeth.
• Diogelu oedolion mewn perygl.
• Cynnig Taliadau Uniongyrchol i bawb.
• Asesiadau Gofalwyr.
• Sicrwydd Ansawdd. 

Y Diweddaraf am Gyfiawnder Ieuenctid – Cynhaliodd Arolygiaeth Carchardai Ei Mawrhydi (ACEM) 
ymweliad â Chaerdydd ym mis Rhagfyr i “gyfrif stoc” yn dilyn yr arolygiad ym mis Ionawr / Chwefror 
2020.  Nododd ACEM dystiolaeth o gynnydd yn erbyn y rhan fwyaf o’r 14 argymhelliad arolygu a 
bwriedir cynnal arolygiad llawn pellach ar gyfer 2021/22.   Wrth symud ymlaen, bydd elfennau craidd 
y Strategaeth “Ein Dyfodol Ni i Gyd” yn parhau gan ganolbwyntio ar lywodraethu, rheoli, staff a gwella 
gwasanaethau.

Mae’r Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid (GCI) yn parhau i wneud cynnydd da yn erbyn ei Gynllun 
Datblygu Gwasanaethau drwy greu swydd Rheolwr Gweithredol a recriwtio iddi i reoli’r gwasanaeth a’i 
welliant parhaus.  Gwnaed llawer o ymdrech i ddatblygu gwaith ymhellach gyda phartneriaid ar draws yr 

6CANLYNIADAU AROLYGON
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Awdurdod Lleol a sectorau eraill gan gynnwys gweithio’n agosach o lawer gyda chydweithwyr ar draws y 
Gwasanaethau Plant, cyflwyno model Datrysiad y Tu Allan i’r Llys ochr yn ochr â Heddlu De Cymru, Bwrdd 
Rheoli ac is-bwyllgor y GCI wedi’u hail-ffocysu, a Gwasanaeth Atal wedi’i ailgynllunio.

Wrth gydnabod y cynnydd a wnaed hyd yma, mae nifer o flaenoriaethau clir ar gyfer 2021/22 - mae’r 
rhain yn cynnwys ymgorffori prosesau Sicrhau Ansawdd ar draws y gwasanaeth er mwyn dangos gwell 
asesiadau ac ymyriadau, a fydd yn eu tro yn arwain at ganlyniadau gwell i blant a phobl ifanc; sicrhau 
bod cyfranogiad yn parhau’n uchel ar yr agenda ac yn amlwg yn yr holl waith y mae’r gwasanaeth yn 
ei wneud; cydnabod ac ymateb i bryderon cynyddol am blant sydd mewn perygl o gael eu camfanteisio 
troseddol ac ymgorffori Ailsefydlu Adeiladol er mwyn sicrhau gwell canlyniadau i’r plant a’r bobl ifanc 
hynny sy’n dechrau ac yn gadael sefydliadau gwarchodol.

Llythyr Perfformiad Blynyddol y Gwasanaethau Cymdeithasol – rydym yn rhagweld derbyn y 
llythyr perfformiad blynyddol gan Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) ar ôl y cyfarfod adolygu blynyddol yn 
ddiweddarach eleni.
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7SUT MAE POBL YN LLUNIO EIN 
GWASANAETHAU? 
Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod ymgysylltu effeithiol ac ystyrlon â phobl wrth wraidd ein 
gweithgarwch datblygu ac adolygu gwasanaethau.  Drwy gynnig amrywiaeth o wahanol 
weithgareddau ymgysylltu a chyfranogi byddwn yn sicrhau bod unigolion y mae angen gofal a 
chymorth arnynt a’r rhai sy’n gofalu am bobl sy’n derbyn gwasanaethau yn cael cyfle gwirioneddol i 
gymryd rhan mewn ffordd sy’n addas iddynt. 

Cyfyngwyd ar ein gallu i ymgysylltu â phobl wyneb yn wyneb yn ystod 2020/21 oherwydd COVID-19, 
ond gwnaethom gadw mewn cysylltiad yn rhithwir lle bynnag y bo modd.  Mae esiamplau o sut mae pobl 
wedi cymryd rhan mewn gwaith i ddatblygu’r gwasanaeth yn ystod y flwyddyn yn cynnwys y canlynol: 

•  Roedd Gofalwyr Ifanc yn rhan o stori Channel 4 News ar effaith pandemig COVID-19 ar eu 
bywydau.  Mae’r rhaglen yn mynd i’r afael â’r cynnydd mewn cyfrifoldebau gofalu yn ystod y cyfnod 
clo, gan jyglo hynny gydag addysg gartref ac absenoldeb y rhwydweithiau cymorth arferol.  The 
young carers coping in lockdown – Channel 4 News

•  Roedd pobl ifanc yn rhan o’r gwaith o ddatblygu’r Strategaeth Diogelu Pobl Ifanc ar y cyd ag 
Addysg yn ystod y flwyddyn.  O ganlyniad uniongyrchol i adborth gan y bobl ifanc, newidiwyd enw’r 
strategaeth i’r Strategaeth Pobl Ifanc yn eu Harddegau.  Bydd pobl ifanc yn parhau wrth wraidd 
cyflawni’r nodau a’r amcanion a restrir yn y strategaeth a sicrhau monitro a gwerthuso effeithiol 
wrth symud ymlaen.

•  Roedd panel o bobl ifanc yn rhan o’r broses o recriwtio Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Plant a’r 
Cyfarwyddwr Oedolion, Tai a Chymunedau.

•  Roedd rhiant yn  rhan o gyfweliadau gyfer y Gwasanaeth Integredig Cymorth i Deuluoedd yn ystod 
y flwyddyn.  Roedd hi’n gaffaeliad i’r broses a dywedodd pa mor werthfawr yr oedd hi’n teimlo a 
faint a gafodd o’r broses.

•  Yn rhan o’r adolygiad o’r Strategaeth Rhianta Corfforaethol, cwblhawyd sesiynau ymgynghori 
gyda phobl ifanc a ddechreuodd cyn COVID-19 yn rhithwir.  Cymerodd 22 o bobl ifanc  rhwng 5 
a 27 oed, gan gynnwys plant ag anableddau, gymryd rhan mewn amrywiaeth o leoliadau gofal.  
Cymerodd gofalwyr a gofalwyr sy’n berthnasau ran hefyd.

•  Grwp Bright Sparks – mae’r grwp sefydledig hwn o blant sy’n derbyn gofal a’r rheiny sy’n gadael 
gofal yn ymwneud â datblygiadau o ran gwasanaeth a pholisi gyda chymorth ein darparwr eiriolaeth 
y Gwasanaeth Eiriolaeth Ieuenctid Cenedlaethol (NYAS).

•  Darlledwyd Seremoni Wobrwyo Bright Sparks sy’n dathlu llwyddiant a chyflawniadau plant sy’n 
derbyn gofal a’r rheiny sy’n gadael gofal ar-lein gyda thema Nadolig.  Cyfrannodd pobl ifanc a 
oedd yn rhan o’r Grŵp Bright Sparks at y gwaith o gynllunio a threfnu’r digwyddiad, gan gynnwys 
cynnal y seremoni wobrwyo a chyhoeddi’r enillwyr.  Cydnabuwyd cyflawniadau dros 200 o unigolion 
mewn meysydd fel addysg, chwaraeon, ysgrifennu creadigol, dewrder a gwirfoddoli.

https://www.channel4.com/news/the-young-carers-coping-in-lockdown
https://www.channel4.com/news/the-young-carers-coping-in-lockdown
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•  Mae’r GCI wedi gweithio’n agos gydag UNICEF ynghylch cyfranogiad plant wrth i ni barhau â’n 
gwaith tuag at sicrhau bod Caerdydd yn Ddinas sy’n Dda i Blant.

•  Mae gwaith o ran gweithredu’r app Mind of My Own bron wedi’i gwblhau a bydd yr app yn cael ei 
lansio ar ddechrau 2021/22.  Bydd yr app hwn yn cefnogi plant i gyfathrebu â ni ac yn ein galluogi i 
gasglu barn plant a phobl ifanc ar ein gwaith cynllunio gofal.

•  Bydd adborth o weithdai a gynhaliwyd gyda dinasyddion, sesiynau ymgysylltu rhithwir ac arolygon 
wrth wraidd y Strategaeth Gwasanaethau Oedolion.  Mae’r adborth hwn yn cefnogi’r gwaith o 
ddatblygu’r strategaeth i sicrhau bod llais y dinesydd yn parhau wrth wraidd y gwaith o ddatblygu’r 
strategaeth.

•  Mae Timau Anableddau Dysgu wedi parhau i dderbyn adborth gan bobl a gefnogir, a’u gofalwyr 
ynghylch gwasanaethau a gynigiwyd drwy gydol y pandemig ac wedi datblygu grwpiau gweithgarwch 
digidol i barhau i roi cymorth yn seiliedig ar adborth gan unigolion.
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Ymgysylltu â Darparwyr
Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae’r Gwasanaethau Oedolion wedi casglu adborth gan ddarparwyr a 
gomisiynwyd mewn amrywiaeth o ffyrdd gan gynnwys fforymau darparwyr rhithwir a chyfarfodydd briffio 
COVID-19, arolygon ac yn rhan o’r sesiynau ymgysylltu a gynhaliwyd i lywio arolygiad AGC.  Dywedodd 
darparwyr wrthym eu bod yn teimlo’n gyffredinol eu bod yn cael eu cefnogi’n dda gan y gwasanaeth drwy 
gydol y pandemig.  Dywedon nhw wrthym fod cael pwynt contract canolog drwy’r blwch post Contractau 
yn ddefnyddiol a’u bod yn croesawu’r cyfarfodydd rheoli cefnogol amlasiantaethol a roddwyd ar waith 
gennym i gefnogi’r darparwyr hynny a gafodd ddigwyddiad agored gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru (ICC).  
Canmolodd darparwyr hefyd yr Awdurdod Lleol am y ffordd y mae wedi rheoli’r gwaith o ddosbarthu CDP.

Dywedodd y darparwyr hynny sy’n gweithredu dros nifer o ardaloedd Awdurdodau Lleol fod dull Caerdydd 
o gyflenwi CDP iddynt ymhlith y gorau yr oeddent wedi dod ar ei draws.  Dywedodd darparwyr wrthym fod 
y ffordd yr oedd comisiynwyr yn cyfathrebu â hwy drwy gylchlythyrau, e-byst a chyfarfodydd rhithwir yn 
bodloni eu hanghenion.  Fodd bynnag, mynegodd rhai darparwyr bryderon nad oedd bob amser yn hawdd 
cysylltu â rheolwyr achosion ac nid oeddent yn teimlo bod y Gwasanaethau Oedolion mor ymatebol ag y 
gallent fod wrth ddelio â materion a godwyd ganddynt, yn enwedig lle’r oedd darparwr yn teimlo y byddai 
anghenion unigolyn yn elwa o adolygiad oherwydd newid mewn amgylchiadau.  Dywedodd rhai darparwyr 
wrthym hefyd nad oeddent bob amser yn glir am y llwybr priodol ar gyfer uwchgyfeirio eu pryderon lle 
cawsant oedi neu lle nad oeddent wedi gallu cael ateb.  Mewn ymateb i’r adborth hwn, rhannodd y 
Gwasanaethau Oedolion ei fodel gweithredu gyda darparwyr a manylion uwch reolwyr y gellid cysylltu â 
hwy pe bai angen uwchgyfeirio materion, ac ystyrir cyfathrebu’n rheolaidd mewn cyfarfodydd darparwyr er 
mwyn monitro a yw gwelliannau a wnaed o ganlyniad i’r adborth a roddwyd yn cael eu cynnal.

Mae digwyddiadau profi a dysgu wedi parhau gyda darparwyr drwy gydol y pandemig i gefnogi 
datblygiad partneriaeth y strwythur comisiynu Gofal Cartref newydd.
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Ymgynghori â Phartneriaid
Gwnaethom ymgynghori â’n holl bartneriaid ar y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, gan roi cyfle iddynt 
wneud sylwadau ar yr adroddiad hwn a gwnaethom dderbyn y canlynol gan Fwrdd Iechyd Prifysgol (BIP) 
Caerdydd a Bro Morgannwg:

“Mae’r BIP yn croesawu’r cyfle i roi sylwadau ar Adroddiad Cyngor Caerdydd ar Effeithiolrwydd 
Gwasanaethau Cymdeithasol.  Mae’n amlwg bod timau wedi gwneud mwy na’r gofyn i ddarparu ystod o 
wasanaethau’n hyblyg i bobl Caerdydd yn ystod cyfnod digynsail pandemig COVID-19, gan gynnwys rhai 

o’r bobl fwyaf agored i niwed mewn cymdeithas.  Diolch i holl dimau’r Gwasanaethau Cymdeithasol am eu 
hymroddiad a’u ffocws i ddarparu gwasanaethau o’r fath i’r boblogaeth leol, ac am gynnal gwydnwch yn 

hyn o beth drwy gydol y cyfnod hwn.

Rydym yn croesawu’r ffocws ar ganlyniadau a gyflawnwyd ar gyfer gwasanaethau ar draws y 
Gwasanaethau Plant ac Oedolion a’r gonestrwydd ynghylch yr hyn a gyflawnwyd a’r hyn a fu’n fwy 

heriol, a gyflwynwyd mewn ffordd gryno a diddorol.  Fel BIP, rydym wedi gwerthfawrogi’n gryf y gwaith 
partneriaeth rhagorol wrth gyflawni ein dull Profi, Olrhain, Diogelu rhanbarthol.  Rydym yn croesawu’n 

arbennig y ffocws ar wasanaethau atal, ymyrraeth gynnar a’r symud ymhellach ymlaen a amlinellwyd yn 
y ddarpariaeth y flwyddyn ddiwethaf, gyda rhai tueddiadau cadarnhaol amlwg mewn canlyniadau, ac o 

fewn gweledigaeth yr amcanion strategol ar gyfer 2021/22.  Rydym hefyd yn cefnogi’r symudiad oddi wrth 
ddull sy’n seiliedig ar drothwyon.

Yn olaf, rydym yn cefnogi’r dull sy’n seiliedig ar gryfderau ar gyfer y Gwasanaethau Plant ac Oedolion, a 
blaenoriaethu a chydnabod pwysigrwydd gwasanaethau cymunedol integredig, a drefnir ar lefel ardal leol.  
Edrychwn ymlaen at gydweithio ymhellach ar yr agenda hon gyda Chyngor Caerdydd a phartneriaid eraill 

yng ngweddill 2021/22 a thu hwnt.
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“Dywedodd L ein bod ni’n dau wedi newid ei meddwl am 
weithwyr proffesiynol.  Dywedodd ei bod yn arfer meddwl 

bod yr holl weithwyr proffesiynol yn llwgr ac nad oedd 
ots gyda nhw.  Dywedodd ein bod wedi newid ei barn yn 
llwyr ar hyn a faint o ddylanwad cadarnhaol yr ydym arni, 
y prif beth y mae’n ei hoffi yw ein gonestrwydd a’r ffaith 

na fyddai’r ddau ohonom byth yn dweud celwyddau 
wrthi a’n bod yn gwbl onest gyda hi bob amser.”

“Diolch am bopeth yr ydych chi 
wedi’i wneud i mi a’r plant. Byddai’n 

gas gen i feddwl ble fydden ni pe 
na baech chi byth wedi’n helpu ni a 
gwneud i mi sylweddoli a newid ein 
bywydau. Rwyf mor ddiolchgar i chi 
am gredu ynof i gan beidio â rhoi’r 

gorau pan oeddwn ar fy isaf.”

Plentyn (drwy Ymgynghorydd Personol):
Rhiant plentyn ag anabledd:

Barnwr mewn perthynas â gweithiwr cymdeithasol y Gwasanaethau Plant:

Dim ond gadael i chi wybod y cefais gyfweliad gwych gyda 
C neithiwr. Fe wnes i siarad gyda’i mam hefyd.  Gofynnodd y 
ddau i mi drosglwyddo pa mor wych yw M (YP) a sut mae C 

a mam yn ei gwerthfawrogi.  Dywedon nhw fod M bob amser 
ar gael. Mae’n gwrando ar yr hyn a ddywedwn ac yn ceisio 
dod o hyd i atebion. Hi fu’r peth gorau sydd wedi digwydd.  

Dywedodd C fod M wedi ei helpu i drawsnewid ei bywyd gan 
roi’r ffocws a’r hyder iddi i newid er y gorau.

Arolygiaeth Gofal Cymru parthed: Tîm 
Ymgynghorwyr Personol Darparwr preswyl (drwy’r Rheolwr 

Gweithredol):

Gwasanaethau Oedolion (defnyddiwr 
gwasanaeth) ar gyfer gweithiwr cymdeithasol 

a’r Tîm Anableddau Dysgu: Gofalwr gweithiwr yn y 
Tîm Adnoddau Cymunedol:

“Rwyf newydd dderbyn galwad ffôn 
yn dweud bod [OT] wedi bod allan 
y bore yma i weld Mr a Mrs G - a 

ddywedodd yr hoffent ddangos eu 
diolch a’u gwerthfawrogiad i’n holl 
staff gofal, ond yn enwedig L gan ei 
bod yn un o’r gofalwyr cyntaf i fynd 
allan ar y dechrau gan osod y bar 
i safon uchel iawn – dywedodd Mr 
G ei bod wedi gwneud llawer mwy 
na’r gofyn gan roi gofal eithriadol 

iddynt ill dau.”

“er gwybodaeth rwy’n gofalu am fy mrawd a’m 
chwaer sydd ag anabledd dysgu ac mae S wedi bod 
yn anhygoel - yn fy ffonio bob wythnos i wneud yn 
siŵr ein bod yn ymdopi a gwnaeth dim ond siarad 
â hi ein cadw mewn hwyliau cadarnhaol gan nad 
yw fy brawd na’m chwaer wedi bod allan ers mis 

Mawrth ac erbyn hyn mae hi wedi trefnu rhywfaint 
o seibiant hefyd ac rydym mor ddiolchgar felly 

dywedwch wrthi [...] mae hi wedi ei chadw’n call 
drwy ffonio’n brydlon. Roedden ni’n teimlo bod 

rhywun ar ddiwedd y ffôn os oedd angen rhywfaint o 
sicrwydd arnom ac rydyn ni’n ddiolchgar am hynny..”

Fe wnes i gwrdd ag un o’n darparwyr 
preswyl ddoe, a roddodd o’i amser 
i ganmol dau aelodau o’ch staff.  
Dywedodd fod J a N yn weithwyr 

cymdeithasol gwych ac nad oedd yn 
gallu eu canmol yn ddigon.  Da iawn 
chi. Mae’n wych i gael adborth mor 

gadarnhaol i gydnabod gwaith caled 
ac ymroddiad eich tîm.

Canmolodd y Barnwr R ar fwrw ymlaen â’r mater mor dda ag y mae hi, tra’n bod yng 
nghanol pandemig byd-eang.  Canmolodd hi’n fawr ar ei dealltwriaeth o’r achos a’i 

pherthynas â’r plant a’r rhiant, a heb hynny, ni fyddem wedi cwblhau’r mater heddiw.  
Gwnaeth waith gwych ar yr achos hwn.

DYFYNIADAU
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Perthynas gweithiwr yn y Tîm Cyllid preswyl:

Rheolwr cartref gofal ar gyfer aelod o 
staff yn y Tîm Contractau:

“Mae’r gwasanaeth y mae eich adran yn ei ddarparu 
i gleifion sy’n gallu dod adref i dreulio eu dyddiau olaf 

gydag anwyliaid yn fy marn i heb eu hail.”

Uwch gydweithiwr Iechyd ynghylch cymorth i ryddhau 
cleifion gyda chymorth y Cyd-storfa Offer:

“Mae gallu ymuno â’r 
grwpiau sy’n cael eu trefnu 

gan y Gwasanaethau 
Byw’n Annibynnol wedi fy 
helpu i wneud cymaint o 

ffrindiau newydd.”

Defnyddiwr gwasanaeth 
i aelodau’r Tîm 
Cyfleoedd Dydd:

Aelod teulu i’r Tîm Adnoddau Cymunedol:

“Hoffem ddiolch i’r Cyngor am yr holl gymorth CDP rydym 
wedi bod yn ei dderbyn – masgiau, ffedogau a feisors.  
Rydych wedi bod yn adweithiol ac yn brydlon wrth ein 
helpu i gadw ein gofalwyr a’n cleientiaid yn ddiogel.”

Darparwr gofal ynghylch y cymorth a roddir
o ran dosbarthu CDP:

“Hoffwn ddiolch i’r holl staff sydd wedi bod yn gofalu am 
Fam.  Ers iddi ddychwelyd o’r ysbyty mae Mam wedi llwyddo 
i gael rhywfaint o’r annibyniaeth a gymerodd yn ganiataol 

cyn iddi ddisgyn yn ddiweddar a’r gofal y mae hi wedi’i 
dderbyn gan y tîm sy’n gofalu amdani sy’n gyfrifol am hyn.”

“Aeth fy mam i fyw mewn Cartref Nyrsio ym mis Medi 2017.  Ar hyn o bryd mae hi’n derbyn gofal 
diwedd oes yn yr un cartref.  Rwy’n siŵr eich bod eisoes yn ymwybodol o’r cymorth gwerthfawr 

y mae D yn ei roi i bobl sy’n dysgu llawer mewn amser byr ac sydd mewn amgylchiadau 
anghyfarwydd.  Fodd bynnag, roeddwn am fynegi fy ngwerthfawrogiad personol o’r cymorth 

arbenigol y mae wedi’i roi.  Hefyd, hoffwn ddweud wrthych pa wahaniaeth y mae wedi’i wneud i 
mi, ac rwy’n siŵr i lawer o bobl eraill.  Pan oedd angen i Mam symud i [y cartref], ar ôl disgyn gartref, 
ac yn dilyn arhosiad estynedig yn Ysbyty Llandochau, nid oedd gennym unrhyw brofiad o’r system 

Gofal na gwybodaeth amdani.  O’r cychwyn cyntaf, ac eto’n fwy diweddar, mae D wedi rhoi cymorth 
gwerthfawr.  Rwyf hefyd yn ddiolchgar am y cymorth, y wybodaeth a’r empathi y mae wedi’u 

dangos yn ystod yr hyn a fu’n gyfnod anodd iawn i’r teulu: mewn sefyllfaoedd a thrwy weithdrefnau 
nad oedd gennym unrhyw brofiad ohonynt.  Gallwn bob amser ddibynnu ar D i roi ei gwybodaeth 

arbenigol yn glir, gyda dealltwriaeth a llawer o amynedd.  Gwnaeth hi wir gerdded yr ail filltir gyda fi.”

“Hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn i 
ddiolch i chi unwaith eto.  Rydym 
mor ddiolchgar am eich pryderon, 

eich cefnogaeth a’ch gofal am 
[ein darpariaeth] yn ystod yr amser 

anoddaf a mwyaf brawychus 
yn ein bywyd.  Gwnaeth eich 

cefnogaeth chi a chefnogaeth 
pawb yn y Cyngor ein bywyd yn 
haws i ddelio â’r problemau a 

gwnaethoch i’r rheolwyr a’r staff 
deimlo’n ddiogel yn eich dwylo.”
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Arolygon

Cynhaliwyd arolwg o blant a theuluoedd / gofalwyr i gael gwybod am effaith newidiadau ar bobl.  Defnyddiwyd 
adborth o’r arolwg i lywio gwaith cynllunio adferiad.  Dyma’r prif bwyntiau:

•  Roedd teuluoedd ar y cyfan (70%) yn teimlo’n bositif am y profiad rhithwir gyda rhai (43%) yn dweud 
eu bod yn teimlo bod gweithwyr cymdeithasol yn fwy hygyrch.  Bydd rhai ymweliadau rhithwir yn 
parhau lle bo hynny’n briodol ac mae model hybrid yn cael ei ddatblygu ar gyfer cyfarfodydd adolygu 
wrth symud ymlaen.

•  Daeth materion newydd yn ymwneud â 6 thema oedd wedi deillio o’r cyfnod cloi i’r amlwg yn ystod yr 
arolwg – addysg yn y cartref, ymddygiad anodd, iechyd, diogelwch teulu, dim cymorth / dillad / therapi 
ac amrywiol (yn ymwneud â rheoli meddyginiaeth).

•  Yr heriau a nodwyd fwyaf gan deuluoedd yn yr arolwg oedd – addysg yn y cartref, aros mewn cysylltiad 
â theulu a ffrindiau estynedig, cadw pellter cymdeithasol a chael apwyntiadau meddygol.

•  Teimlai 45% o deuluoedd fod y pandemig wedi cael effaith gadarnhaol ar eu perthynas waith â’r 
Gwasanaethau Plant.

• Canfu 79% o deuluoedd fod Gwasanaethau Plant Caerdydd o gymorth yn ystod y pandemig.
•  Dywedodd y plant eu bod yn gwybod am y coronafeirws a sut i gadw’n ddiogel.  Roeddent yn cadw 

mewn cysylltiad â phobl yn bennaf drwy alwadau ffôn a’r cyfryngau cymdeithasol.  Roedd rhai (60%) 
yn hapus gyda lefel y cyswllt sydd ganddynt gyda theulu a ffrindiau ond nid oedd 40% ohonynt.  Roedd 
91% yn hapus gyda faint o gyswllt oedd ganddynt gyda’u gweithiwr cymdeithasol.

Cynhaliwyd arolwg staff hefyd i geisio barn staff am y camau a gymerwyd mewn ymateb i COVID-19 a pha mor 
dda y rhannwyd gwybodaeth am COVID-19, ac i gael barn staff ar y systemau sydd ar waith i’w galluogi i gadw 
pellter cymdeithasol yn y gweithle.  Dyma’r prif bwyntiau:

•  Cytunodd 98% o’r ymatebwyr (79 / 81) mai’r penderfyniad cywir oedd gofyn i staff ddechrau gweithio 
gartref ar 16 Mawrth 2020.

•  Dywedodd 81% (65 / 80) o’r ymatebwyr fod cyfathrebu â’u rheolwr llinell uniongyrchol yn ‘dda iawn’ 
neu’n ‘dda’.

•  Dywedodd 68% (54 / 79) o’r ymatebwyr fod cyfathrebu ag uwch arweinwyr yn ‘dda iawn’ neu’n ‘dda’.
•  Dywedodd 67% (54 / 81) o’r ymatebwyr eu bod wedi gwneud gwaith ychwanegol yn ystod 

y pandemig.
•  Roedd 91% (72 / 79) o’r ymatebwyr yn ymwybodol o sut i gysylltu â gwasanaethau cymorth i weithwyr 

/ lles pe bai angen.
•  Rhannwyd y farn ymhlith yr ymatebwyr ynghylch a oedd yn well ganddynt weithio o bell, gyda 33 yn 

ei ffafrio a 34 nad oeddent yn ei ffafrio.  Roedd y gallu i ganolbwyntio ar dasgau heb doriadau neu 
bethau’n tynnu sylw, mwy o effeithlonrwydd, dim cymudo a gwell cydbwysedd bywyd gwaith ymhlith y 
pethau cadarnhaol a nodwyd.  Nodwyd bod amser sgrin, colli cydweithwyr, cyfrifoldebau rhieni a diffyg 
offer neu gyfarpar sgrin arddangos yn bethau negyddol.

•  Teimlai 75% (59 / 79) o’r ymatebwyr fod cyswllt â phobl y maent yn gweithio gyda nhw wedi 
dod yn haws.
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•  Teimlai 81% (63 / 78) o’r ymatebwyr eu bod yn gallu rheoli’r risgiau sy’n gysylltiedig â’u gwaith yn 
effeithiol, gyda chyfyngiadau cyswllt rhithwir yn cael eu nodi’n broblem.

Canmoliaeth, Cwynion a Sylwadau 
Mae cwynion yn ffynhonnell allweddol o wybodaeth sy’n galluogi dealltwriaeth, dysgu a myfyrio mewn 
perthynas â phrofiad pobl o’r Gwasanaethau Cymdeithasol.   Yn ystod 2019/20, cofnodwyd 426 o 
achosion o adborth ar gyfer y Gwasanaethau Cymdeithasol.  O’r rhain, roedd 204 yn gwynion ac roedd 
222 yn ganmoliaethau.  Mae hyn yn gynnydd yn y cwynion a’r canmoliaethau a dderbyniwyd yn ystod y 
flwyddyn flaenorol, 2019/20.  Cafwyd cynnydd o 2.9% yn y cwynion a dderbyniwyd (derbyniwyd 210 o 
gwynion yn ystod 2019/20) a chynnydd o 60.9% yn y canmoliaethau (derbyniwyd 138 o ganmoliaethau 
yn ystod 2019/20).  Yn ystod y flwyddyn cafwyd cynnydd nodedig yn yr adborth a gafwyd yn ystod pob 
chwarter.  Gan fod y cwynion a’r canmoliaethau wedi cynyddu’n sylweddol, teimlwn fod hyn yn arwydd 
o sylfaen cwsmeriaid fwy ymgysylltiol, sy’n fwy tebygol ac yn fwy abl i roi adborth ar eu profiadau.  Mae 
hefyd yn debygol bod COVID-19 wedi cael effaith ar y ffigurau hyn oherwydd, ar ddechrau’r pandemig 
roedd swm yr adborth a gafwyd yn anarferol isel. Fodd bynnag, yn ystod pob cyfnod cloi dilynol cafwyd 
cynnydd amlwg mewn adborth.

Yn gyffredinol, y ddwy brif thema yn 2020/21 oedd - oedi o ran gwasanaeth / cyfathrebu, a 
pherthnasau a’u gweithwyr cymdeithasol.  Bydd mwy o wybodaeth am themâu ar gael yn Adroddiad 
Adborth Blynyddol y Gwasanaethau Cymdeithasol ar gyfer 2020/21.  Bydd yr hyn a ddysgir o 
gwynion a chanmoliaethau yn cael ei fwydo’n ôl i lywio’r gwaith o wella gwasanaethau drwy ddulliau 
sicrhau ansawdd.

https://www.cardiff.gov.uk/CYM/Hafan/Cysylltu-ar-Cyngor/Sylwadau-cwynion-a-chanmoliaeth/Documents/21.11.18%20Social%20Services%20Annual%20Feedback%20Report%202020-21%20-%20Welsh.pdf
https://www.cardiff.gov.uk/CYM/Hafan/Cysylltu-ar-Cyngor/Sylwadau-cwynion-a-chanmoliaeth/Documents/21.11.18%20Social%20Services%20Annual%20Feedback%20Report%202020-21%20-%20Welsh.pdf
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8HYRWYDDO A GWELLA LLES Y RHEINY YR 
YDYM YN EU HELPU 

GWEITHIO GYDA PHOBL I DDIFFINIO A CHYD-GYNHYRCHU 
CANLYNIADAU LLES PERSONOL Y MAE POBL AM EU CYFLAWNI

Canlyniadau yr ydym wedi'u cyflawni yn ystod y flwyddyn


Lleisiau plant a phobl ifanc a glywyd drwy ymgysylltu'n ystyrlon wrth ddatblygu’r Strategaeth 
Rhianta Corfforaethol ddiwygiedig.


Gwell profiad i ofalwyr ifanc oherwydd penodi aelod parhaol o staff mewn swydd bwrpasol a 
datblygu gweithgareddau rhithwir yn ystod COVID-19.


Dealltwriaeth dda o effaith COVID-19 ar blant a theuluoedd i lywio’r gwaith o ddatblygu a gwella 
gwasanaethau wrth symud ymlaen, oherwydd adborth gweithwyr cymdeithasol a rheolwyr a 
chanlyniadau arolwg a gynhaliwyd yn ystod y flwyddyn.


Wedi galluogi pobl i wneud eu penderfyniadau eu hunain a rheoli’r gwasanaethau gofal y maent 
yn eu derbyn trwy ddefnyddio Taliadau Uniongyrchol. 


Mae 93% o weithwyr cymdeithasol yn y Gwasanaethau Oedolion wedi dilyn hyfforddiant 
Cyfathrebu Cydweithredol.

 Datryswyd 87% o asesiadau newydd ar y PCC heb atgyfeiriadau ymlaen i ofal cymdeithasol.


Cwblhaodd tîm ymweld y Gwasanaethau Byw'n Annibynnol 2,921 o asesiadau i gefnogi 
dinasyddion i fyw'n annibynnol yn eu cartrefi eu hunain.

Pa bethau yn ein 
cynllun ar gyfer 
2020/21 aeth yn dda 

Pa bethau yn ein cynllun 
ar gyfer 2020/21 sy’n 
mynd rhagddynt, gyda 
rhywfaint o oedi

Pa bethau yn ein cynllun ar 
gyfer 2020/21 yr ydym yn 
poeni amdanynt

Gwasanaethau i 
ofalwyr ifanc

Siarter Cyfranogiad ar gyfer y 
Gwasanaethau Plant

Cyflwyno Trefniadau Diogelu 
Rhag Rhyddid

Ymgysylltiad pobl ifanc wrth bontio i 
fod yn oedolyn
Galluogi cymorth a gofal
Dull seiliedig ar hawliau ar 
gyfer oedolion
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Astudiaeth Achos – Cymorth Cynnar

Cafodd mam â phlentyn 18 mis oed ei hatgyfeirio at wasanaeth Cyngor a Chymorth i Deuluoedd Caerdydd.
Roedd iechyd meddwl y fam yn dirywio; roedd wedi’i hallgáu’n gymdeithasol, nid oedd ganddi rwydwaith cymorth 

ac roedd yn ei chael yn anodd darparu ar gyfer ei phlentyn yn ymarferol ac yn emosiynol.  Mae’r fam yn geisiwr 
lloches ac mae ei Saesneg yn gyfyngedig.  Roedd y rhwystr iaith yn her, ond cafodd hyn ei oresgyn drwy ddefnyddio 
llinell iaith dros y ffôn ar gyfer pob rhyngweithio â’r Ymgynghorydd Helpu Teuluoedd.  Roedd y pandemig hefyd yn 

creu rhwystrau ychwanegol i rai o anghenion cymorth y fam, yn enwedig o ran cael gafael ar ddillad a theganau 
ar gyfer y plentyn.  Cafodd hyn ei oresgyn drwy gysylltu ag Ymwelydd Iechyd y plentyn a oedd yn gallu trefnu i’r 

eitemau gael eu danfon i gartref y teulu.
Atgyfeiriwyd hefyd at Women Connect, Homestart a rhaglen Grobrain Rhianta Caerdydd, fel y gallai’r fam gael 

mynediad at grwpiau ar-lein a fyddai’n ei helpu i wella ei hiechyd meddwl ac i gymryd rhan mewn gweithgareddau 
gyda’i phlentyn.  Fe’i cefnogwyd hefyd i ymuno â grŵp garddio ar-lein.  Yn ogystal, cefnogwyd y fam i ymgysylltu 

â’i meddyg teulu a oedd yn gallu ystyried opsiynau ar gyfer meddyginiaeth i helpu i wella ei hiechyd meddwl a 
chafodd ei hatgyfeirio at gwnsela i fynd i’r afael â phrofiadau trawmatig yn y gorffennol.

Adborth y fam ar ddiwedd yr ymyriad oedd:
“Weithiau does dim angen i chi weld rhywun i wybod ei fod yn berson da.  Rwy’n teimlo’n fwy diogel ac wedi 
fy nghefnogi’n fwy nawr.  Roeddwn i’n hoffi’n fawr y ffaith i chi wneud popeth y dywedoch y byddech chi’n ei 
wneud.  Roeddwn i’n hoffi’n arbennig y gofal a’r diddordeb a ddangoswyd tuag ataf, bron fel aelod o’r teulu.  
Teimlais fy mod i’n bwysig i chi a’ch bod yn gwrando arnaf, a oedd mor bwysig, ac rydych yn deall yr hyn yr 

oeddwn yn mynd drwyddo.  Mae hyn yn ychwanegol at y gwasanaethau y gwnaethoch eu hawgrymu a oedd yn 
ddefnyddiol iawn hefyd.”

Nifer yr asesiadau lles ar gyfer 
plant a gwblhawyd

% y bobl na gysylltodd â 
gwasanaethau Gwybodaeth, 

Cyngor a Chymorth y 
Gwasanaethau Oedolion eto o 

fewn 6 mis

Nifer y plant ac oedolion 
sy’n defnyddio Cynllun 
Taliadau Uniongyrchol

2,651


o 2,218
yn 2019/20

90.4%


o 81.4 % 
yn 2019/20 

993


o 1,010
yn 2019/20 

Tystiolaeth o gynnig 
rhagweithiol o’r 

Gymraeg ar gyfer:

Tystiolaeth o gynnig 
rhagweithiol o’r 

Gymraeg ar gyfer:

Tystiolaeth o gynnig 
rhagweithiol o 

eiriolaeth ar gyfer:
674 o asesiadau yn y 
Gwasanaethau Plant 

(derbyniwyd 12)

2,597 o asesiadau yn y 
Gwasanaethau Oedolion 

(derbyniwyd 27)

336 o blant (darparwyd ar 
gyfer 255)

Blaenoriaethau ar 
gyfer 2021/22

Cryfhau’r berthynas rhwng Cymorth 
Cynnar a Chyfiawnder Ieuenctid

Datblygu Siarter Cyfranofiad ar
gyfer y Gwasanaethau Plant

Ymgysylltiad pobl ifanc wrth 
dyfu’n oedolion

Dod yn Ddinas o Gyfleoedd 
i’r Henoed
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GWEITHIO GYDA PHOBL A PHARTNERIAID I DDIOGELU A 
HYRWYDDO IECHYD CORFFOROL A MEDDWL POBL A’U LLES 
EMOSIYNOL 

Canlyniadau yr ydym wedi’u cyflawni yn ystod y flwyddyn


Gwell mynediad at therapi i blant sy'n derbyn gofal a chymorth therapiwtig i ofalwyr maeth drwy 
weithio mewn partneriaeth agos gydag Enfys.


Gwell mynediad i wasanaethau Iechyd i blant a phobl ifanc gyda gweithwyr iechyd proffesiynol 
wedi'u hymgorffori yng Nghanolfan Adnoddau Pobl Ifanc, y GCI a thimau Cymorth Cynnar.


Datblygwyd fformatau digidol i roi cymorth therapiwtig a chyfleoedd gweithgareddau i'r rheiny 
sy'n derbyn gwasanaethau drwy'r timau Iechyd Meddwl.


Ehangwyd y gwasanaethau yn ein Timau PCC (y Fyddin Binc) i hwyluso rhyddhau cleifion o'r 
ysbyty ar draws nifer o safleoedd ysbyty.

 Cafodd 518 o bobl eu cefnogi drwy'r Tîm Adnoddau Cymunedol i aros yn annibynnol gartref.


Cafodd 1,862 o bobl eu cefnogi drwy’r broses ryddhau, gyda’r Tîm Ysbyty PCC (y Fyddin Binc) yn 
cefnogi annibyniaeth yn y gymuned.


Cwblhaodd y Tîm Therapi Galwedigaethol 304 o asesiadau beirniadol er mwyn osgoi derbyn 
cleifion i'r ysbyty a gofal yn chwalu ac i sicrhau bod cleifion yn cael eu rhyddhau o'r ysbyty yn 
ddiogel ac yn amserol.

Pa bethau yn ein 
cynllun ar gyfer 
2020/21 aeth yn dda 

Pa bethau yn ein cynllun 
ar gyfer 2020/21 sy’n 
mynd rhagddynt, gyda 
rhywfaint o oedi

Pa bethau yn ein cynllun ar 
gyfer 2020/21 yr ydym yn 
poeni amdanynt

Gweithio gydag Enfys i roi 
cymorth therapiwtig i blant 
sy'n derbyn gofal

Gwasanaethau i blant sydd 
angen gofal parhaus ac sydd ag 
anghenion iechyd cymhleth Cael gwybod sut y gellir gwella 

llwybrau i bobl sy'n profi 
problemau iechyd meddwlGweithredu 

'Cymru Iachach'

Therapiwtig, anghenion iechyd 
meddwl a lles plant sy'n derbyn gofal

Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid

Cydweithio gyda'r Tîm 
Trosglwyddo yn Ysbyty 
Calon y Ddraig

Ymarfer yn seiliedig ar drawma
Cynllunio Pontio Amlasiantaethol

Hyrwyddo Iechyd y Cyhoedd a 
lleihau anghydraddoldeb iechyd.

Dull anabledd pob oedran

Y Fyddin Binc yn ehangu 
gwasanaethau ar draws 
nifer o safleoedd ysbyty

Pobl ifanc yn pontio ag 
afiechyd meddwl
Rhyddhau wedi methu 
neu wedi oedi
Dadansoddi darpariaeth Anabledd 
Dysgu a'r galw amdani
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Nifer y plant 
ar y Gofrestr 

Amddiffyn Plant

Cyfartaledd oedran yr 
oedolion sy’n mynd i 
gartrefi gofal preswyl 

Cyfartaledd hyd 
arhosiadau mewn 
lleoliadau preswyl

459


o 253
ar 31 Mawrth 2020 

88


o 84
yn 2019/20 

974


o 937
yn 2019/20 

Blaenoriaethau 
ar gyfer 2021/22

Strategaeth ar gyfer plant ag anghenion 
ychwanegol ac anableddau

Anghwenion theapiwtig ac iechyd 
meddwl plant sy’n derbyn gofal

Cynorthwyo pobl i fod 
yn fwy annibynnol

Gweithredu 
‘Cymru Iachach’

Datblygu Gwasanaethau 
Byw’n Annibynnol a 

Heneiddio’n Dda

Adolygu’r dull o 
ailalluogi

Cyflwyno Trefniadau 
Diogelu Rhag Rhyddid
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RHOI CAMAU AR WAITH I AMDDIFFYN A DIOGELU POBL RHAG 
CAM-DRINIAETH, ESGEULUSTOD NEU NIWED 

Canlyniadau yr ydym wedi'u cyflawni yn ystod y flwyddyn

 Cryfhau diogelu ymhellach drwy ymgorffori Gweithdrefnau Diogelu Cymru Gyfan.



Mae pobl ifanc sydd mewn perygl o gael eu camfanteisio, neu sydd wedi’u camfanteisio, yn cael 
eu diogelu'n well drwy ein Strategaeth Camfanteisio wedi'i diweddaru, gan ymgorffori gweithwyr 
camfanteisio arbenigol mewn timau ardal a gwell prosesau llywodraethu a goruchwylio gwaith 
camfanteisio wrth symud ymlaen.


Gwell trefniadau ar gyfer diogelu plant a theuluoedd drwy gytundeb i benodi gweithwyr arbenigol, 
fel gweithwyr cymdeithasol gwasanaethau oedolion a gweithwyr trais yn y cartref i gryfhau'r 
arbenigedd o fewn y timau ardal.

 Gwell diogelu oedolion mewn perygl ledled Caerdydd drwy wella prosesau a gwneud y 
gwasanaeth yn fwy hygyrch i'r rheiny sydd am adrodd am bryder.

 Gwell ymateb i gyfrifoldebau diogelu corfforaethol drwy gryfhau rôl y Swyddog Arweiniol Diogelu 
Dynodedig a'r Aelodau drwy adnewyddu a darparu hyfforddiant diogelu. 

 Hyrwyddo’r diwylliant dysgu o welliant a datblygiad parhaus ar gyfer ein gwasanaethau a reoleiddir yn 
fewnol drwy gryfhau mecanweithiau sicrhau ansawdd mewn gwasanaethau a reoleiddir i oedolion a phlant.

 Cryfhau’m barhaus brosesau sicrhau ansawdd ar draws y Gwasanaethau Cymdeithasol. 



Cwblhawyd asesiadau beirniadol drwy gydol y flwyddyn ddiwethaf i leihau pwysau ar 
wasanaethau gan gynnwys:
o Asesiadau codi a chario brys
o Gofal yn chwalu
o Rhyddhau o’r ysbyty
o Trefniadau diwedd oes
o Diogelu o’r radd flaenaf

 Datblygwyd Fframwaith Sicrhau Ansawdd i nodi lleoliadau gofal preswyl 'mewn perygl' drwy well 
monitro a chefnogi.

Pa bethau yn ein 
cynllun ar gyfer 
2020/21 aeth yn dda 

Pa bethau yn ein cynllun ar gyfer 2020/21 sy’n mynd 
rhagddynt, gyda rhywfaint o oedi

Ymwreiddio 
Gweithdrefnau 
Diogelu Cymru

Diogelu corfforaethol
Gweithredu'r Strategaeth Camfanteisio
Ymwreiddio'r Fframwaith Sicrhau Ansawdd
Codi ymwybyddiaeth o Strategaeth VAWDASV - Trais yn erbyn 
Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol 

Hyb Diogelu 
Amlasiantaethol

Cynhadledd Amddiffyn Plant / Gwasanaeth Adolygu Annibynnol
Strategaeth Pobl Coll
Model hybrid ar gyfer adolygiadau a chynadleddau
Dull cyd-destunol o ddiogelu
Systemau sicrhau ansawdd darparwyr
Cynllun gwella Dyletswyddau Brys



35
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Astudiaeth Achos – Gwasanaethau Oedolion

Mae P yn oedolyn iau sy’n byw mewn llety â chymorth a ddatgelodd i weithwyr cymorth ei bod wedi cael ei hebrwng i 
Gaerdydd at ddibenion Camfanteisio’n Rhywiol ar Oedolion.  Nid oedd am i’r Heddlu ymwneud â’r mater a gwnaeth 
wrthod siarad â’r Heddlu a gwneud adroddiad.  Yn ystod yr Ymholiad 7 Diwrnod, nodwyd y gallai P fod wedi cael ei 

gorfodi i wneud y daith a nodwyd bod y digwyddiadau hyn wedi’u cysylltu â grŵp hysbys o bobl yng Nghaerdydd ac 
â throseddau eraill a adroddwyd yn yr un modd.

Drwy weithio ar draws ffiniau a defnyddio Gweithdrefnau Diogelu Cymru (2019), llwyddodd yr adran Diogelu 
Oedolion i weithio gydag awdurdod cartref P i gymryd camau diogelu ar unwaith i atal risg bellach i P, i gefnogi P i 
wneud datganiad i CID ac i fynd i’r Ganolfan Atgyfeirio Ymosodiadau Rhywiol (CAYRh) i gael cyfweliad, i gefnogi’r 

Heddlu i darfu ar weithgareddau trefnedig ac i gynorthwyo gyda gwaith casglu tystiolaeth er mwyn erlyn.
Mae P bellach yn byw’n ddiogel gyda gofal a chymorth priodol ac mae ganddi fynediad at wasanaethau i fynd i’r 

afael â thrawma gweddilliol.

% yr ailgofrestriadau 
i'r Gofrestr Amddiffyn 

Plant o fewn 12 mis

% yr ymweliadau 
amddiffyn plant a 

gynhaliwyd ar amser

Nifer y plant sydd wedi cael eu 
camfanteisio

5.2% (37)


o 9.5%(40) 
yn 2019/20 

71.7%

% yr ymholiadau 
amddiffyn oedolion 
a gwblhawyd o fewn 

saith diwrnod

Nifer yr 
atgyfeiriadau diogelu 

a gwblhawyd

% yr ymholiadau Diogelu 
Oedolion a gwblhawyd lle 
nad oedd angen cymryd 

camau pellach

98.9%


o 95.9% 
yn 2019/20 

1,292


o 1,531
yn 2019/20

80%


o 67%
yn 2019/20 

Blaenoriaethau 
ar gyfer 2021/22

Cynllun Gwella 
Dyletswyddau Brys

Cynyddu ymwybyddiaeth o 
Strategaeth VAWDASV

Adolygu
Diogelu

Oedolion

Fframwaith 
Sicrwydd Ansawdd

Cynhadledd Amddiffyn 
Plant/Gwasanaeth 

Adolygu Annibynnol
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ANNOG A CHEFNOGI POBL I DDYSGU, DATBLYGU A CHYFRANOGI 
MEWN CYMDEITHAS

Outcomes we have achieved during the year


Mewn sefyllfa dda i gefnogi plant i ddychwelyd i'r ysgol drwy waith agos gydag Addysg i ddatblygu 
a gweithredu Cynllun Adfer COVID-19 sy'n Dda i Blant.


Cynnydd da gyda'n bwriad o sicrhau bod plant yn cael y cymorth iawn yn y lle iawn ar yr adeg iawn 
drwy weithio gyda darparwyr i sicrhau darpariaeth breswyl newydd yng Nghaerdydd yn ystod y 
flwyddyn a gweithio tuag at agor Canolfan Asesu breswyl fewnol ar ddechrau 2021/22.


Cyflwynwyd 'Read About Me' i holl breswylwyr cartrefi gofal yng Nghaerdydd i hyrwyddo 
parhad gofal.


Mae Gwasanaethau Byw'n Annibynnol wedi cynnal 2 Ŵyl Corff Heini / Meddwl Iach rithwir, gan 
gynnwys gweithgareddau, gwasanaethau a grwpiau i bobl hŷn ymgysylltu â nhw.

 Trawsnewidiodd Cyfleoedd Dydd eu gwasanaeth rheolaidd i un sy’n defnyddio llwyfannau digidol 
gan gynnwys:
• Hyfforddiant cynhwysiant digidol
• Cefnogi creu grwpiau cymunedol ar-lein

 Pa bethau yn ein 
cynllun ar gyfer 
2020/21 aeth yn dda 

Pa bethau yn ein cynllun ar gyfer 2020/21 sy’n mynd 
rhagddynt, gyda rhywfaint o oedi

Cynyddu nifer y lleoliadau 
mabwysiadol

Gwasanaethau i blant ag anghenion dysgu ychwanegol
Ailgynllunio ein Gwasanaeth Maethu Awdurdod Lleol
Cynllun gweithredu’r Strategaeth Rhianta Corfforaethol i wella 
cyrhaeddiad addysg plant sy'n derbyn gofal ac addysg, cyflogaeth neu 
hyfforddiant i bobl sy'n gadael gofal
Ymgysylltu ag asiantaethau maethu annibynnol
Cwblhau dadansoddiad manwl o anghenion
Adolygu'r broses canfod lleoliadau

Cyflwyno gwefan 
Caerdydd sy’n 
Deall Dementia

Cynllun rhanbarthol sy'n ymwneud â'r Fframwaith Maethu Cenedlaethol
Cartref asesu preswyl ar gyfer plant
Ymwreiddio ein statws fel Dinas sy'n Deall Dementia
Hyrwyddo digwyddiadau a chyfleoedd pontio’r cenedlaethau
Mynd i’r afael ag allgáu cymdeithasol ymysg pobl hŷn.
Datblygu arbenigedd yn y defnydd o dechnoleg newydd
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Adroddiad Blynyddol ar Wasanaethau Cymdeithasol Awdurdod Lleol 2020/2021

Astudiaeth Achos – Gwasanaethau Oedolion

Cafwyd atgyfeiriad gan y tîm PCC ynghylch dyn a oedd wedi colli ei wraig yn ddiweddar a thrwy gydol y pandemig 
wedi dod yn fwyfwy unig ac ynysig.  Yn flaenorol roedd ganddynt ddiddordeb mewn garddio, mynychu clybiau cinio 

a bowls lawnt.  Mae ganddo rai cyfyngiadau o ran symudedd a dim ond pellteroedd byr yr oedd yn gallu eu cerdded a 
oedd wedi effeithio ar ei allu i gymryd rhan mewn gweithgareddau.

Gweithiodd gweithiwr cymorth y Gwasanaeth Byw’n Annibynnol gydag ef i ymchwilio i’r hyn a oedd ar gael yn yr ardal 
leol.  Gwnaeth y gweithiwr gysylltu ag eglwys leol sy’n rhedeg gardd gymunedol, a chefnogi’r dyn i fynychu grŵp yno.  
Roedd mynychu’r grŵp o fudd iddo am wahanol resymau - treulio amser yn yr awyr agored a rhannu ei wybodaeth 
ei hun am arddio gyda’r gwirfoddolwyr eraill.  Dywedodd fod hyn wedi gwella ei hwyliau.  Mae bellach yn mynychu’n 

rheolaidd gyda chymorth Age Connects.
Ers ymuno â grŵp Gwirfoddolwyr yr Ardd Gymunedol mae bellach wedi dechrau mynychu bore coffi yn rheolaidd 

mewn eglwys leol lle mae wedi dod yn gymdeithasol iawn ac wedi gwneud ffrindiau newydd o fewn ei gymuned leol.  
Mae hefyd wedi dechrau mynychu ElderFit, y mae’n cymryd rhan ynddo’n annibynnol ac mae’n defnyddio llwybrau 
bysus lleol i allu mynychu. Mae’r cymorth y mae wedi’i gael wedi ei alluogi i ail-ymgysylltu â’i gymuned leol a rhannu 

ei sgiliau a’i wybodaeth drwy grŵp gwirfoddoli lleol.  Mae cymryd rhan yn y grŵp garddio wedi rhoi hwb i’w hyder fel y 
gall gymryd rhan mewn bore coffi rheolaidd a dechrau mynychu Elderfit, gan wella ei les corfforol a meddyliol.

Cyfanswm y plant sy’n derbyn gofal yn 
ôl math o leoliad 31/03/21 (992)

% y plant sy‘n 
derbyn gofal a 

symudodd ysgol

% y bobl ifanc sydd â phrofiad o 
fod mewn gofal nad ydynt mewn 

addysg, cyflogaeth na hyfforddiant
Number of Council staff completing 

Dementia Friends training
8.3%


o 16.0%
yn 2018/19 

34%


o 54% ym mis Ionawr 2020

Nifer o aelodau 
o staff y Cyngor 

sy’n cwblhau 
hyfforddiant 

Cyfeillion Dementia

Nifer y digwyddiadau 
digidol a phresenoldeb 

a gefnogir gan 
Dîm Iechyd 

Meddwl Tŷ Canna

3,223

52% o holl 
staff y Cyngor

558

Defnyddio technoleg 
gefnogol i hynwyddo 

annibyniaeth

Cynllun Gweithredu’r Strategaeth 
Rhianta Corfforaethol

Cyflwyno 
brand Maethu 
Cymru Gyfan

Prydlondeb prosesau 
mabwysiadu

Addysg Plant sy’n 
Derbyn Gofal

Cefnogi pobl sy’n gadael 
gofal i mewn i addysg, 

hyfforddiant a chyflogaeth

Gwethio gydag asiantaethau 
maethu annibynnol

Gwella prosesau 
cynllunio lleoliadau

Cwblhau dadasoddiad 
o anghenion

Dinas sy’n Deall Dementia

Lleihau allgáu  
cymdeithasol 

ymysg pobl hŷn

Blaenoriaethau 
ar gyfer 2021/22
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Digwyddiadau 
digidol Cyfeillion

Dementia

33 o ddigwyddiadau’r
wythnos

Gyda 700+
o fynychwyr y mis
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CEFNOGI POBL I DDATBLYGU A CHYNNAL PERTHNASAU DOMESTIG, 
TEULUOL A PHERSONOL IACH YN DDIOGEL 

Canlyniadau yr ydym wedi'u cyflawni yn ystod y flwyddyn


Mwy o blant yn cael eu cefnogi i barhau i fyw gyda’u teuluoedd drwy gynnydd mewn trefniadau gofal 
gan berthynas o 133 ar 31 Mawrth 2020 i 166 ar 31 Mawrth 2021.

 Sicrhau sefydlogrwydd i blant gyda 35 o achosion o fabwysiadu yn ystod y flwyddyn.


Gwell cefnogaeth i blant sy'n cael eu mabwysiadu a'u teuluoedd drwy well ymarfer, ymwreiddio 
Gweithwyr Stori Bywyd yn y timau ardal a gwella prydlondeb prosesau mabwysiadu.


Galwadau rheolaidd i bobl (gan gynnwys gofalwyr) y nodwyd eu bod mewn perygl o fod yn unig ac yn 
ynysig gan dimau ym mhob rhan o’r Cyngor i wneud yn siŵr eu bod yn iawn.

 Datblygwyd gweithgareddau ar-lein i gefnogi a hyrwyddo datblygu perthnasau a sgiliau newydd.

Pa bethau yn ein 
cynllun ar gyfer 
2020/21 aeth yn dda 

Pa bethau yn ein cynllun ar gyfer 2020/21 sy’n mynd 
rhagddynt, gyda rhywfaint o oedi

Porth Teuluoedd, 
Helpu Teuluoedd a 
Chefnogi Teuluoedd

Fframwaith Ailuno
Ailffurfio darpariaeth seibiant i blant ag anableddau
Prosesau cynllunio gofal

Cynadleddau 
Grŵp Teulu

Cynllun Gwella Llysoedd
Gwasanaeth Adnoddau Pobl Ifanc Rhanbarthol
Defnyddio adnoddau cymunedol ac effaith tlodi

Rhoddwyd cefnogaeth 
i leihau unigrwydd ac 
arwahanrwydd

Strategaeth Gofalwyr Ranbarthol
Adolygiad o’r Asesiad Gofalwyr 
Ailddechrau rhai Gwasanaethau Dydd

Astudiaeth Achos – Gwasanaethau Oedolion

Mae Mr X yn byw gydag anabledd dysgu cymedrol ac epilepsi, mae’n orfywiog, yn agored i niwed yn gymdeithasol 
ac mae ganddo lefelau uchel o orbryder.  Mae wedi byw mewn nifer o leoliadau maeth a daeth yn adnabyddus i’r tîm 
Anableddau Dysgu yn 2019.  Ar y pryd roedd wedi symud i mewn i leoliad oedolion a oedd wedi dechrau’n dda, ond ar 

ôl i’w berthynas â’r cwpl yr oedd yn byw gyda nhw chwalu, symudodd i’n llety brys arbenigol ar anterth y pandemig.
Ymatebodd Mr X yn gadarnhaol iawn i’r model byw â chymorth; roedd yn mwynhau bod o gwmpas pobl ifanc eraill 
ac yn mwynhau’r cyfleoedd i gymryd rhan mewn gweithgareddau grŵp fel chwaraeon, coginio, amseroedd prydau 

cymunedol a nosweithiau ffilmiau.  Dywedodd ei weithiwr cymdeithasol y gallai glywed yr hapusrwydd yn ei lais pryd 
bynnag yr oedd yn siarad ag ef.

Yng ngwanwyn 2021 cafodd Mr X help i symud i mewn i eiddo byw â chymorth lled-annibynnol ger canol y ddinas.  
Mae ganddo ei denantiaeth ei hun ac mae’n cynnal ei eiddo’n annibynnol heb fawr o gymorth gan ei weithiwr 

cymdeithasol.  Mae wedi bod yn arbed arian, ac yn archwilio’r ardal leol ac yn ddiweddar mae wedi dechrau mynd ar 
y bws i’r coleg, yn hytrach nag mewn tacsi, lle dywedir ei fod yn gwneud yn rhagorol.  Mae wedi gwneud ffrindiau gyda 

phobl ifanc eraill sy’n byw yn y fflatiau ac mae bellach yn cyfarfod yn rheolaidd â’i ffrindiau yn y lolfa gymunedol.
Mae Mr X bellach yn gwneud dyfodol iddo’i hun na fyddai wedi bod yn bosibl heb gefnogaeth y gweithwyr 

cymdeithasol sydd wedi ei gefnogi ar ei daith.
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Location of children looked after
at 31st March

Nodwyd bod 94% o’r bobl sy’n defnyddio 
gwasanaethau mewn perygl ac maent wedi’u 

cefnogi i leihau unigedd

Plant sydd wedi 
dychwelyd adref ar ôl 

derbyn gofal

% y plant sy’n 
derbyn gofal gyda 3+ 

o leoliadau

Nifer yr Asesiadau 
Gofalwyr a 
gynhaliwyd

Nifer y bobl y nodwyd 
eu bod mewn perygl 

o gael eu hynysu 
neu o fod yn unig y 
cysylltir â nhw gan 

wasanaethau

7.9%


o 6.6%
yn 2019/20 

6.0%


o 8.8%
yn 2019/20 

587


from 833
in 2019/20 

431

Cysylltwyd pob 
pythefnos â 203

Rhoi Fframwaith 
Ailuno ar waith

Ymgorffori’r Ganolfan 
Adnoddau Pobl Ifanc 

ranbarthol

Ymgorffori Cynadleddau 
Grwpiau Teulu

Adlunio darpariaeth 
seibiant i blant ag 

anableddau

Gweithredu Cynllun 
Gwella Llysoedd

Canolfan Asesu Breswyl

Symud i wethio’n 
lleol ar gyfer y 

Gwasanaethau Oedolion

Blaenoriaethau 
ar gyfer 2021/22
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GWEITHIO GYDA PHOBL, A’U CEFNOGI I WELLA EU LLES 
ECONOMAIDD, I GYMDEITHASU’N RHEOLAIDD A BYW MEWN 
LLETY ADDAS SY’N BODLONI EU HANGHENION

Outcomes we have achieved during the year



Gwell cyfleoedd i blant sy’n derbyn gofal a phobl sy’n gadael gofal drwy waith partneriaeth agos 
rhwng y Gwasanaeth Ymgynghorwyr Personol a’r Gwasanaeth i Mewn i Waith.


Mewn sefyllfa dda i wella opsiynau llety i bobl ifanc sy'n gadael gofal drwy gydweithio â 
chydweithwyr ym maes Tai i sicrhau llety ychwanegol yn seiliedig ar ddadansoddiad o angen.


Galluogwyd pobl hŷn i aros mor annibynnol â phosibl yn eu cartrefi eu hunain drwy ddull ail-alluogi o 
ymdrin â gofal a chymorth.

 Dyfarnwyd contract ail-alluogi preswyl i gefnogi pobl i ddychwelyd i fyw'n annibynnol.

 Nododd tîm ymweld y Gwasanaethau Byw'n Annibynnol £1.9m o fudd-daliadau heb eu hawlio.


Cafodd 85% o ddosbarthiadau eu gwneud o fewn 5 diwrnod gwaith yn erbyn targed o 76% ar gyfer 
dosbarthiadau safonol gan y Cyd-Wasanaeth Offer.

Pa bethau yn ein 
cynllun ar gyfer 
2020/21 aeth yn dda 

Pa bethau yn ein cynllun ar gyfer 2020/21 sy’n mynd 
rhagddynt, gyda rhywfaint o oedi

Datblygu Strategaeth 
Pobl Ifanc

Digonolrwydd llety

Cymorth i bobl ifanc yn 
ystod y pandemig – rhoi 
gliniaduron i gynorthwyo 
gydag astudiaethau 
coleg a lleihau unigedd; 
a phecynnau lles i leddfu 
diflastod.

Ffordd newydd o roi gofal cartref

Cryfhawyd 
perthnasau â Thimau 
Amlddisgyblaethol

Cyfleoedd dydd i bobl ag anableddau dysgu

Dyfarnwyd Contractau 
Ail-alluogi Preswyl

Model Gweithio’n Lleol

324
of these Young People 

are in Employment 
or Education

535
16-24 year olds that 
are care-experienced 

in Cardiff

181
of these Young 

People are NEET and 
need support

34% NEET
compared with 54% in 

January 2020
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Astudiaeth Achos – Gwasanaethau Plant

Ar hyn o bryd mae’r gwasanaeth yn cefnogi person ifanc sy’n mynychu’r brifysgol.  Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, 
profodd orbryder difrifol ac iechyd meddwl gwael / syniadau hunanladdol.  Gwnaeth y person ifanc hwn hyd yn oed 
ystyried gadael y brifysgol.  Gydag awdurdodiad, ymwelodd ei Hymgynghorydd Personol (YP) â hi yn y brifysgol yn 

ystod cyfnod COVID-19 ar sawl achlysur, gan ei chefnogi i gael gafael ar gymorth i fyfyrwyr yn ei neuaddau preswyl 
ac roedd ei YP hefyd ar gael dros y ffôn gyda’r nos ac ar benwythnosau.  Gwnaeth y person ifanc rwydweithiau 

cymorth newydd drwy gymorth i fyfyrwyr a phenderfynodd barhau â’i hastudiaethau.
Mae’r person ifanc hwn gyda’i YP bellach yn trefnu llety a rennir yn barod iddi ddechrau ei hail flwyddyn o astudio.  

Mae cyswllt yn parhau’n gyson a bydd cymorth yn parhau ar ei chyfer nes iddi orffen ei hastudiaethau.

Pobl sy’n gadael 
gofal sydd mewn 

addysg, hyfforddiant a 
chyflogaeth

Nifer y bobl sy'n 
gadael gofal yn llety 

Porth Pobl Ifanc ar 31 
Mawrth 2021

Nifer y lleoliadau 
Pryd Fyddaf i’n Barod 

yn dechrau

12 mis ar ôl 
gadael gofal 

66.7% 
13-24 mis ar ôl 

gadael gofal 

56.4% 

48 (14%) 44


o 10 
yn 2019/20 

Dosbarthiadau offer 
yr un diwrnod gwaith 

/ y diwrnod gwaith 
nesaf trwy’r 

Gyd-storfa Offer

Nifer y cwsmeriaid 
sy’n cael prydau 

ar glud 7 diwrnod 
yr wythnos

Hunanatgyfeiriadau 
ac atgyfeiriadau gan 

ffrindiau a theulu 
i Teleofal

572


Cynnydd o 97%
o 2019/20   

3,253


Cynnydd o 57% 
o 2019/20 

21%


o 16%
2019/20 

Blaenoriaethau 
ar gyfer 2021/22

Ffordd newydd o ddarparu 
Gofal Cartref

Llety lled-annibynnol i blant 
16+ oed sy’n derbyn gofal

Digonolrwydd llety i bobl 
ifanc sy’n agored i niwed
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9SUT Y GWNAWN YR HYN A WNAWN

  “More than Just Words” / “Mwy na Geiriau”

Er bod y Fforwm Rhanbarthol gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Bro Morgannwg a Chaerdydd a’r Fro wedi’i 
ddiddymu oherwydd COVID-19, rydym wedi parhau i gyfarfod â chydweithwyr o’r Fro i ddatblygu 
amcanion Mwy Na Geiriau fel gweithgor bach.  Rydym yn bwriadu cysylltu â chydweithwyr ym maes Iechyd 
i adfer y fforwm ar gyfer dull mwy ffurfiol.

• Amcan 1: Arweinyddiaeth Genedlaethol a Lleol, a Pholisi Cenedlaethol
  Mae’r Rheolwr Gweithredol - Systemau Busnes a Thrawsnewid yn cyflawni rôl Hyrwyddwr y Gymraeg ar 

draws y Gwasanaethau Cymdeithasol.  Penodwyd dau gydlynydd iaith Gymraeg ar ddechrau’r flwyddyn, 
ond roedd oedi cyn iddynt ddechrau eu dyletswyddau.  Ers hynny mae cydlynydd y Gwasanaethau 
Oedolion wedi gadael y sefydliad ac rydym yn gobeithio recriwtio un arall.

• Amcan 2: Mapio, Archwilio, Casglu Data ac Ymchwil
  Cofnodir manylion sgiliau Cymraeg y gweithlu ar Digigov.  Cofnodir dewis iaith defnyddwyr gwasanaeth 

yn system cofnodion cleientiaid y Gwasanaethau Cymdeithasol..

• Amcan 3: Cynllunio Gwasanaethau, Comisiynu, Contractio a Chynllunio’r Gweithlu
  Rydym yn parhau i gasglu gwybodaeth am siaradwyr Cymraeg ar draws y gyfarwyddiaeth i sicrhau 

bod recriwtio a chadw siaradwyr Cymraeg yn parhau’n flaenoriaeth allweddol.  Mae prosesau ar gyfer 
dyrannu staff sy’n siarad Cymraeg wedi’u treialu yn y Gwasanaethau Plant ac Oedolion er mwyn sicrhau 
bod defnyddwyr gwasanaeth sydd angen asesiadau Cymraeg yn gallu eu cael.

Amcanion Safonau’r Gymraeg ar gyfer y Gwasanaethau 
Cymdeithasol: 
Cynyddu cyfleoedd i bobl dderbyn Iechyd a Gofal Cymdeithasol drwy 
gyfrwng y Gymraeg trwy: 

• Sicrhau bod cynnig rhagweithiol o wasanaethau Cymraeg yn cael ei 
gyfathrebu i bob aelod o staff y Gwasanaethau Cymdeithasol ac o fewn 
gwasanaethau wedi’u comisiynu. 

• Cynnwys gwasanaethau Cymraeg o fewn manylebau contractau, 
cytundebau lefel gwasanaeth a phrosesau arian grant trydydd sector ac 
annibynnol. 

• Datblygu cynlluniau i sicrhau y gellir darparu gwasanaethau yn y 
Gymraeg gyda staff cyfredol sy’n siarad yr iaith; dylid adlewyrchu bylchau 
a nodir yng ngallu’r gweithlu i ddarparu gwasanaethau yn y Gymraeg yn 
Strategaeth Sgiliau Dwyieithog y sefydliad. 
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•  Amcan 4: Hyrwyddo ac Ymgysylltu
  Rydym yn parhau i weithio tuag at ddenu a datblygu’r gweithlu Cymraeg, a chryfhau cysylltiadau â 

sefydliadau.  Mae’r defnydd o’r Gymraeg yn parhau i gael ei hyrwyddo’n rheolaidd ar y Cyfryngau 
Cymdeithasol.

• Amcan 5: Addysg ac Amcan 6: Cymraeg yn y Gweithle
  Mae cyfleoedd hyfforddiant Cymraeg yn parhau i gael eu hyrwyddo’n rheolaidd ar draws y Cyngor a’r 

gyfarwyddiaeth, o ddechreuwyr i hyfforddi rhai hyfedr yn y Gymraeg gydag amser yn cael ei roi i staff 
sydd am fynychu.  Mae Hyfforddiant Ymwybyddiaeth yn elfen hanfodol o’r hyfforddiant sefydlu yn y 
Gwasanaethau Cymdeithasol, yn ffurfio rhan o raglen sefydlu lleoliad myfyrwyr gwaith cymdeithasol ac 
yn elfen orfodol o raglen hyfforddi Tair Blynedd Cyntaf mewn Ymarfer i weithwyr cymdeithasol newydd 
gymhwyso.  Mae Academi Cyngor Caerdydd bellach yn cyflogi hyfforddwr Cymraeg yn uniongyrchol 
ac mae potensial i wasanaethau hyfforddi Cymraeg gael eu teilwra i grwpiau penodol o staff y 
Gwasanaethau Cymdeithasol fel staff gofal cartref.
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EIN GWEITHLU A SUT RYDYM YN CEFNOGI EI ROLAU 
PROFFESIYNOL 

Canlyniadau yr ydym wedi'u cyflawni yn ystod y flwyddyn


Arweinyddiaeth a chyfeiriad cryf wrth benodi Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Plant ac Oedolion a 
thimau rheoli parhaol.


Gwell cysondeb o ran gwneud penderfyniadau yn y Gwasanaethau Plant gyda goruchwylio a herio 
gan y tîm rheoli mewn perthynas â phenderfyniadau ar leoliadau ac achosion risg uchel.


Gwell cefnogaeth i wneud penderfyniadau yn y Gwasanaethau Plant drwy gyflwyno 4ydd timau ym 
mhob un o'r ardaloedd.



Remove bullet on PDFCynnydd da tuag at sicrhau gwaith cymdeithasol call yn y Gwasanaethau Plant 
drwy gyflwyno timau amlddisgyblaethol a chynyddu nifer y cynorthwywyr gwaith cymdeithasol a 
rolau gweithwyr cymorth i sicrhau bod gweithwyr cymdeithasol yn gallu canolbwyntio ar yr hyn y gall 
gweithwyr cymdeithasol yn unig ei wneud.



Darparu gwasanaethau’n well drwy gefnogi staff i allu cyflawni eu rolau’n well: 
o Aeth 16 aelod o staff ar secondiad ar y cwrs gradd Gwaith Cymdeithasol yn ystod y flwyddyn. 
o  Cafodd 8 aelod o staff Galluogi Dysgu Arferion (GDA) (a 2 oedd wedi gohirio) eu cefnogi i ddilyn 

y llwybr Addysg a Dysgu Proffesiynol Parhaus (ADPP) yn ystod y flwyddyn.   Roedd 4 ymgeisydd 
ar gyfer Gweithiwr Proffesiynol Iechyd Meddwl Cymeradwy (GPIMC) hefyd.

o  Cofrestrodd 30 o weithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso ar raglen y Tair Blynedd Cyntaf 
mewn Ymarfer gydag 35 o staff profiadol wedi’u hyfforddi fel mentoriaid i’w cefnogi.

o Goruchwylio cyfoedion trwy Arwyddion Diogelwch. 
o Goruchwylio’n glinigol rai aelodau o dimau’r Gwasanaethau Plant. 
o Cefnogwyd 2 reolwr gweithredol i ddilyn Rhaglen Datblygu Rheolwyr Canol.


Mae'r staff mewn sefyllfa well i wrando'n ddeallus a chyfathrebu'n effeithiol ar ôl darparu 
hyfforddiant mewn perthynas â sgyrsiau ystyrlon. 
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Pa bethau yn ein 
cynllun ar gyfer 
2020/21 aeth yn dda 

Pa bethau yn ein cynllun ar gyfer 2020/21 sy’n mynd 
rhagddynt, gyda rhywfaint o oedi

Polisïau a 
gweithdrefnau

Arwyddion Diogelwch yn y Gwasanaethau Plant ac ymarfer sy'n 
seiliedig ar gryfderau yn y Gwasanaethau Oedolion

Lleihau swyddi gwag parhaol yn y Gwasanaethau Plant
Gweithredu Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol 
(Cymru) 2016
Cryfhau prosesau Sicrhau Ansawdd i gefnogi goruchwylio ystyrlon

Swyddi gwag i weithwyr 
cymdeithasol

Gwasanaethau Plant 

Salwch Cyfwerth ag 
Amser Llawn

Gwasanaethau Plant 

Salwch Cyfwerth ag 
Amser Llawn

Gwasanaethau Oedolion

28.8%


o 38.4%
yn 2019/20 

12.88


o 18.23
yn 2019/20  

19.68


o 21.46
yn 2019/20  

System TG ar gyfer yr Hyb 
Diogelu Amlasiantaethol

Adolygu 
prosesau maethu

Swyddi gwag ar gyfer 
gweithwyr cymdeithasol yn

y Gwasanaethau Plant

Arwyddion Diogelwch

Datblygu ac 
ymgorffori arfer da

Polisiau a gweithdrefnau

Strategaeth Cyfoawnder 
Ieuenctid - “Ein 

Dyfodol Ni i Gyd”

Blaenoriaethau 
ar gyfer 2021/22

Ymarfer sy’n seiliedig ar gryfderau 
yn y Gwasanaethau Oedolion
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EIN HADNODDAU ARIANNOL A SUT RYDYM YN CYNLLUNIO AR 
GYFER Y DYFODOL 

Canlyniadau yr ydym wedi'u cyflawni yn ystod y flwyddyn


Cyfeiriad clir i staff a dinasyddion wrth weithredu'n barhaus Strategaeth y Gwasanaethau Plant ac wrth 
ddatblygu Strategaeth y Gwasanaethau Oedolion.


Gwell ffyrdd o ddarparu gwasanaethau gan arwain at ffyrdd newydd o weithio a gwell canlyniadau i 
bobl o ganlyniad i arian ychwanegol gan Lywodraeth Cymru.


Gwell gwerth am arian gyda defnydd cynyddol o drefniadau perthnasau a mwy o ddarpariaeth maethu 
fewnol gan leihau'r ddibyniaeth ar ddarparwyr maethu allanol.


Cynhaliwyd ymarfer Cost Gofal i gefnogi comisiynu cartrefi gofal a gwasanaethau gofal cartref yn y 
dyfodol i hyrwyddo'r gwerth gorau am arian a’r cymorth a'r gofal gorau i unigolion.


Drwy adolygiadau Therapi Galwedigaethol arbedwyd £208,893 ar gostau gofal drwy offer neu 
addasiadau.

Pa bethau yn ein 
cynllun ar gyfer 
2020/21 aeth yn dda 

Pa bethau yn ein cynllun ar gyfer 2020/21 sy’n mynd 
rhagddynt, gyda rhywfaint o oedi

Parhau i ddatblygu 
Fframweithiau 
Perfformiad

Cynllunio ariannol
Gweithredu'r Eclips - y system cofnodion cleientiaid
Gweithredu CareFinance

Cryfhau ein 
Partneriaethau 

Gweithredu Strategaeth y Gwasanaethau Oedolion
Symud i weithio’n lleol ar gyfer yr holl wasanaethau cymdeithasol oedolion
Gweithwyr Proffesiynol Iechyd Meddwl Cymeradwy
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Blaenoriaethau 
ar gyfer 2021/22

Denyddio data

Adnoddau cymunedol/gwethio 
yn yr ardal leol ac effaith tlodi 

ar amddiffyn plant

System cofnodion 
cleientiaid Eclipse

Adolygiad o 
wasanaethau 

wedi’u comisiynu

Strategaeth 
Gwasanaethau Oedolion
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