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1
NEGES GAN AELODAU’R CABINET

Hoffem ddechrau’r adroddiad blynyddol eleni gyda DIOLCH enfawr i bawb 
sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol yng Nghaerdydd.   Rydym 
bob amser yn falch iawn o fod yn Aelodau Cabinet dros y gwasanaethau 
cymdeithasol gan ei fod yn golygu ein bod yn dyst i’r gofal a’r cymorth y 
mae gweithwyr cymdeithasol rheng flaen a gweithwyr gofal yn eu darparu, 
yn aml mewn gwasanaethau heriol iawn.   Ni fu’r her honno erioed mor fawr 
â’r pandemig byd-eang yr ydym wedi’i wynebu ers mis Mawrth 2020.   Roedd 
ein dinasyddion mwyaf agored i niwed mewn perygl o effaith uniongyrchol 
y feirws, ac o oblygiadau cyfnodau cloi pan nad yn bosibl gweithredu llawer 
o’r gwasanaethau, a oedd yn eu cadw’n ddiogel, yn iach ac yn gysylltiedig.  
Fodd bynnag, bu gwaith cymdeithasol, a’r gwasanaethau gofal cymdeithasol 
yn parhau drwy gydol yr argyfwng, ar gael pan oedd angen.  Roedd llawer o 
wasanaethau ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos.  Bu’r gweithwyr a 
ddarparodd y gwasanaethau hyn, yn gwneud hynny’n anhunanol ac yn ddi-os 
fe gadwon nhw lawer o bobl yn ddiogel, wedi’u gwarchod, yn iach ac wedi’u 
cysylltu yn yr anawsterau mwyaf eithafol.

Mae’r gefnogaeth gadarnhaol i waith gofal cymdeithasol yn ystod ac ar ôl 
argyfwng COVID-19 yn rhywbeth yr ydym yn benderfynol o adeiladu arno, gan 
dynnu sylw at y gwaith gwych sy’n digwydd o ddydd i ddydd i ddiogelu plant, 
oedolion, teuluoedd a gofalwyr yn ein dinas, gofalu amdanyn nhw, a’u cefnogi.  
Roedd dathlu cyflawniadau’r sector, a’n gweithlu, yn rhywbeth yr oeddem 
wedi bwriadu ei wneud cyn argyfwng COVID-19.  Roedd profiad gwaith Rhod 
Gilbert fel gweithiwr gofal yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg yn gyfle pwysig i 
hyrwyddo gwaith gofal.   Bu ein Partneriaeth Gweithlu Rhanbarthol yn ymwneud 
yn agos gyda chynhyrchwyr y rhaglen hon, dan nawdd Cyngor Caerdydd, gan 
weithio mewn partneriaeth â BBC Cymru a Gofal Cymdeithasol Cymru.  Fel 
y dywedodd Rhod yn y rhaglen, mae gweithio ym maes gofal cymdeithasol 
yn “98% yn llawenydd”.  “Mae’n fraint enfawr gweithio gyda phobl sy’n profi 
salwch, anabledd, straen a heriau eithafol i gefnogi newid cadarnhaol ac 
ansawdd bywyd.  “Mae gwrando ar straeon unigol pobl sydd wedi cael profiad 
o’n gwasanaethau mor bwysig o ran dathlu ac adeiladu ar yr hyn rydym yn ei 
wneud yn dda, a bod yn agored i welliannau pan fo’u hangen.

Er bod diwedd y flwyddyn yn ymwneud â COVID-19, mae’n bwysig tynnu 
sylw at y cyflawniadau niferus eraill drwy gydol y flwyddyn a’u dathlu.   Roedd 
gwobrau blynyddol y gweithwyr gofal yn gyfle gwych i ddathlu cyflawniadau 
gweithwyr rheng flaen a oedd wedi ennill eu cymwysterau mewn gofal yn 
llwyddiannus.  Mae gwobrau Bright Sparks bob amser yn noson arbennig pan 

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

CYFLWYNIAD

Y Cynghorydd Graham Hinchey, 
Aelod Cabinet dros Blant a 
Theuluoedd
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gydnabyddir cyflawniadau plant a phobl ifanc, gweithwyr cymdeithasol, gofalwyr maeth a darparwyr gofal.   
Cydnabuwyd timau Caerdydd yn y Gwobrau Diogelu Rhanbarthol, gan gynnwys y Ganolfan Adnoddau 
Pobl Ifanc a’r tîm Iechyd Meddwl Oedolion Hŷn.  Roedd y Digwyddiad Dathlu Arwyddion Diogelwch yn 
uchafbwynt go iawn gyda thros 100 o weithwyr o bob rhan o’r gwasanaethau i blant yn dod at ei gilydd 
i ddathlu’r cyflawniadau niferus yn y ffordd rydym yn gweithio gyda phlant a theuluoedd ac ochr yn 
ochr â hwy.

Rydym wedi gweld datblygiad gwasanaethau newydd arwyddocaol dros y flwyddyn ddiwethaf - mae’r 
rhain yn bwysig nid yn unig am eu bod yn benllanw cymaint o waith, ond oherwydd yr effaith a gânt ar 
fywydau pobl ag anghenion gofal a chymorth.  Yn lansiad Gwasanaeth Cynghori Teuluoedd Caerdydd 
clywyd yn uniongyrchol gan bobl ifanc a theuluoedd a oedd wedi gweld eu bywydau yn trawsnewid 
oherwydd y gwasanaeth.  Lansiwyd gwasanaeth gofalwyr ifanc YMCA eleni ac mae wedi darparu cymorth 
yr oedd mawr ei angen i ofalwyr ifanc yn ystod y cyfnod cloi. 

Yng ngwasanaethau oedolion, mae’r ‘fyddin binc’ a’r pwynt mynediad sengl integredig newydd ar 
gyfer pobl sy’n cael eu rhyddhau o’r ysbyty gyda’i gilydd yn cefnogi mwy o bobl i gael eu hanfon adref 
mewn modd amserol.  Mae’r porth gofalwyr newydd yn cynnig un man ar gyfer gwybodaeth, cyngor a 
chymorth i oedolion sy’n ofalwyr yn y rhanbarth.  Agorwyd gwasanaethau dydd newydd i bobl â dementia 
yn y Tyllgoed i gyd-fynd â’r gwasanaeth yn Grand Avenue.  Mae Tŷ Canna wedi parhau i ddatblygu 
gwasanaethau i bobl â phroblemau iechyd meddwl, gan gynnwys gwasanaeth newydd i bobl ifanc sy’n 
trosglwyddo i wasanaethau oedolion.  Mae arbenigwyr annibynnol wedi gwerthuso cyfleoedd dydd ar 
gyfer pobl ag anableddau dysgu fel rhai arloesol yn y DU o ran y ffordd y maent yn cefnogi pobl i fod yn 
annibynnol ac i fyw bywydau llawn yn y gymuned.

Mae’n bwysig dathlu pan fydd gwasanaethau’n datblygu ac yn gwella.   Mae hefyd yn bwysig adlewyrchu 
gwasanaethau nad ydynt wedi perfformio’n dda a rhoi arweiniad gwleidyddol i’r gwelliannau sydd eu hangen. 

Amlygodd yr arolygiad i Wasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Caerdydd ddiffygion sylweddol yn y gwasanaeth 
a oedd yn gofyn am fuddsoddiad a chamau cyflym i fynd i’r afael â hwy.   Rydym yn hyderus bod y 
trefniadau llywodraethu newydd, arweinyddiaeth well cyfiawnder ieuenctid nid yn unig gan y Cyngor, ond 
partneriaid sy’n atebol gyda ni am gyflawni, a strategaeth a chynllun gweithredu blaengar, yn golygu ein 
bod mewn sefyllfa well o lawer ar gyfer archwiliadau yn y dyfodol.  Ac yn bwysicaf oll, bydd ein pobl ifanc yn 
derbyn gwasanaethau mwy cyd-gysylltiedig a chanlyniadau gwell.

Mae cadw a recriwtio gweithwyr cymdeithasol i’r gwasanaethau i blant wedi bod yn her sylweddol yn ystod 
y flwyddyn ddiwethaf.   Roedd cyllideb y Cyngor ar gyfer 2020/21 yn adlewyrchu’r angen i fuddsoddi mewn 
taliad atodol ar sail y farchnad i dimau sy’n gweithio yn y meysydd sy’n anodd recriwtio iddynt ac rydym 
yn dechrau gweld effaith y cam gweithredu hwn, ochr yn ochr â chynlluniau recriwtio a chadw eraill.   Mae 
heriau wedi parhau hefyd o ran diwallu anghenion plant a phobl ifanc Caerdydd am lety, gofal a chymorth.   
Mae’r strategaeth gomisiynu a gymeradwywyd gan y Cabinet ym mis Tachwedd 2019 yn nodi’r ystod o 
gamau gweithredu sydd eu hangen i wella digonolrwydd ac ansawdd gwasanaethau yn y ddinas ac mae’n 
galonogol gweld y cartrefi ychwanegol i blant yn datblygu’n lleol. 
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Yn y gwasanaethau i oedolion, nid yw’r meysydd i’w gwella wedi cael proffil mor uchel â’r gwasanaethau i 
blant ond yn sicr nid ydym yn hunanfodlon ynglŷn â’r angen i wella’n barhaus.   Mae gwelliannau’n mynd 
rhagddynt o ran diogelu oedolion ac o ran trefniadau diogelu rhag colli rhyddid i wella prydlondeb ac 
ansawdd ein gwaith.  Mae’r broses o ail-gomisiynu gofal cartref yn mynd rhagddo’n dda, ar ôl cael ei chyd-
gynhyrchu’n ofalus gyda darparwyr, ac mae dod â’r gwaith hwn i ben yn flaenoriaeth bwysig ar gyfer y 
flwyddyn nesaf.   Mae angen i ni barhau i foderneiddio gwasanaethau gofal canolraddol fel rhan o’r gwaith 
o symud i weithio yn ôl ardal, a sicrhau bod llais pobl a gofalwyr wrth wraidd popeth a wnawn.  Mae effaith 
argyfwng COVID-19 ar drigolion sy’n agored i niwed, ac ar fodelau busnes llawer o ddarparwyr gofal 
cymdeithasol, wedi bod yn sylweddol.  Bydd 2020/21 yn flwyddyn o sefydlogrwydd ac ailadeiladu felly bod 
gennym yr ystod gywir o wasanaethau i ymyrryd yn gynnar a chefnogi pobl i fyw bywydau da mewn byd 
sydd wedi newid yn fawr.

Rydym yn falch o’r cynnydd a wnaed, ond nid yn hunanfodlon ynglŷn â’r hyn sydd angen ei wneud, i 
barhau i ddatblygu gwasanaethau cymdeithasol yng Nghaerdydd i fod o’r safonau uchaf, i gefnogi 
ein gweithlu a diogelu, amddiffyn a gwella canlyniadau i’n dinasyddion mwyaf agored i niwed.  Mae 
cefnogaeth a dealltwriaeth y Cyngor cyfan a phartneriaid yn hanfodol i lwyddiant.   Cynnig llwyddiannus 
gan y gwasanaethau cymdeithasol yw’r sylfaen i Gyngor llwyddiannus a dinas iach a ffyniannus. 

Byddwn yn parhau i sicrhau bod lles ein dinasyddion mwyaf agored i niwed yn flaenllaw ac yn ganolog i’n 
Huchelgais Prifddinas.

Y Cynghorydd Susan Elsmore
Y Cynghorydd Graham Hinchey
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ADEILADU AR EIN CRYFDERAU, BOD YN AGORED 
AM EIN MEYSYDD I’W GWELLA A MYND I’R 
AFAEL Â HWY

CYFLWYNIAD A CHRYNODEB

Dyma fy ail adroddiad, a fy un terfynol fel Cyfarwyddwr Statudol y Gwasanaethau Cymdeithasol.  
Cynhyrchu adroddiad blynyddol i’r Cyngor yw un o ddyletswyddau statudol pwysicaf Cyfarwyddwr 
Gwasanaethau Cymdeithasol.   Rhaid i’r Cyfarwyddwr amlinellu dadansoddiad clir ar sail tystiolaeth o 
effeithiolrwydd gwasanaethau cymdeithasol yn yr awdurdod, gan dynnu sylw at yr hyn rydym wedi’i 
wneud yn dda a’r hyn y gallem ei wneud yn well.  Mae’r gwasanaethau cymdeithasol yn rhan fawr a 
phwysig o fusnes y Cyngor.   Buddsoddir cyfran sylweddol o gyllideb y Cyngor yn y gwasanaethau sy’n 
cefnogi’r plant, teuluoedd, oedolion a gofalwyr sydd fwyaf agored i niwed.   Mae’r Cyngor yn gyfrifol am 
asesu anghenion, am ddiogelu ac am amddiffyn yn ogystal â darparu neu sicrhau gwasanaethau i blant 
ac oedolion ag anghenion gofal a chymorth.  Mae’r Cyngor yn rhiant corfforaethol i nifer cynyddol o blant 
ac oedolion sy’n cael profiad o ofal.   Mae’n ofynnol i’r Cyngor sefydlu amrywiaeth o wasanaethau ataliol 
a lles yn ogystal â gwasanaethau gofal cymdeithasol i sicrhau bod plant ac oedolion ag anghenion gofal a 
chymorth yn gallu byw’n dda ac yn ddiogel. 

Mae’r adroddiad hwn yn cwmpasu’r cyfnod rhwng Ebrill 2019 a Mawrth 2020.  Dominyddwyd y cyfnod 
ers mis Mawrth 2020 gan bandemig COVID-19.  Mae gofal cymdeithasol wedi bod yn ganolog i ymateb 
y gwasanaethau cyhoeddus i’r feirws yng Nghaerdydd.  Mae ymdrech aruthrol y Cyngor cyfan, a’r sector 
gofal cymdeithasol cyfan i gefnogi’r plant a’r oedolion mwyaf agored i niwed yng Nghaerdydd wedi ein 
gwneud i deimlo’n ostyngedig ac yn fraint i fod yn rhan ohono.  Dathlwyd gwerth gofal cymdeithasol, 
a’r effaith a gaiff ar fywydau pobl, gyda ffocws ar achub bywydau a chadw pobl yn ddiogel.  Mae cyfle 
gwirioneddol nawr i adeiladu ar yr elfen gadarnhaol hon, wrth gydnabod a chynllunio ar gyfer yr heriau 
sylweddol a fydd yn codi yn y tymor byr, y tymor canolig a’r tymor hwy o ganlyniad i’r argyfwng.  Rydym yn 
rhagweld, ac rydym eisoes yn gweld mwy o angen am wasanaethau gofal cymdeithasol.   Mae’r cynlluniau 
a luniwyd yn ofalus i ‘symud y cydbwysedd gofal’ cyn argyfwng Covid-19 yn cael eu hadolygu, ac mae 
rhagdybiaethau’n cael eu diwygio wrth i ni symud drwy gyfnod o sefydlogi ac ailadeiladu.

Effeithiodd COVID-19 yn anghymesur ar y bobl fwyaf agored i niwed yn ein cymunedau; pobl â salwch 
meddwl, pobl ag anableddau, pobl sy’n hŷn ac yn fwy eiddil.  Mae’r dirywiad economaidd hefyd yn 
effeithio’n anghymesur ar bobl sy’n agored i niwed ac mae’r cysylltiad rhwng tlodi a mwy o angen am 
gymorth y  gwasanaethau cymdeithasol wedi’i hen brofi.   Ni fu’r gwaith ar draws y Cyngor cyfan, a 

Claire Marchant, 
Cyfarwyddwr Gwasanaethau 
Cymdeithasol

2RHAGAIR Y CYFARWYDDWR A DADANSODDIAD 
O BERFFORMIAD
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chyda phartneriaid, i liniaru’r effeithiau hyn erioed yn bwysicach.   Er enghraifft, mae gwasanaethau i 
mewn i waith, a gwybodaeth, cyngor a chymorth amserol i gyd yn hanfodol i wasanaethau cymdeithasol 
cynaliadwy.   Bu’n rhaid i’r gwasanaethau cymdeithasol yng Nghaerdydd addasu’n gyflym iawn i 
COVID-19 er mwyn sicrhau bod pobl yn cael eu cadw’n ddiogel, yn cael eu hamddiffyn a’u cadw’n iach 
yn ystod yr argyfwng.  Bu moderneiddio sylweddol yn y ffordd rydym yn cefnogi pobl ac yn darparu 
gwasanaethau o ganlyniad i’r angen i wneud pethau’n wahanol: 
•   Mae cadw mewn cysylltiad â phobl dros y ffôn a defnyddio technolegau digidol wedi bod yn effeithiol 

iawn o ran cefnogi pobl i gadw mewn cysylltiad. 
•   Mae partneriaethau newydd gyda chydweithwyr diogelu’r cyhoedd ac iechyd y cyhoedd yn ogystal â 

gwasanaethau iechyd cymunedol wedi cefnogi darparwyr gofal sy’n eu galluogi i gadw eu gweithlu a’r 
bobl y maent yn eu cefnogi’n ddiogel ac yn iach. 

•   Mae rheoli risg ar lefel unigol a gwasanaeth wedi datblygu’n sylweddol gan fod yr holl wasanaethau 
wedi canolbwyntio ar sicrhau bod y bobl fwyaf agored i niwed yn cael eu cefnogi. 

Crynodeb o Gryfderau a Meysydd i’w Gwella yn 2019/20 

Cyn pandemig COVID-19, roedd 2019/20 wedi bod yn flwyddyn o lawer o ddatblygiadau, rhai 
uchafbwyntiau go iawn, a rhai heriau sylweddol.  Ymhlith yr uchafbwyntiau mae:

Cyfranogi ac Ymgysylltu
•   Arweiniwyd y gwaith o gynllunio a darparu gwasanaethau gan bobl sy’n profi effaith y gwasanaethau 

hynny.  2 enghraifft allweddol yw:
 o  Cynhaliodd y tîm Diogelu Dy Hun ddiwrnodau Llysgenhadon llwyddiannus gydag ysgolion lleol, 

gan helpu pobl ifanc i gynhyrchu fideo arobryn wedi’i arwain gan gymheiriaid am Gamfanteisio’n 
Rhywiol ar Blant.  Datblygodd a chyflwynodd y tîm y Grŵp Rhwydweithio Diddordebau 
Proffesiynol (PING) a gynhelir pob chwarter yn ysgol Teilo Sant.

 o  Cafodd y Strategaeth Gomisiynu Ranbarthol ar 
gyfer Pobl ag Anableddau Dysgu ei chyd-gynhyrchu 
gyda phobl ag anableddau dysgu a gofalwyr.  Mae 
gweithredu’r strategaeth a’r camau gweithredu yn 
mynd yn eu blaen gan gynnwys pobl ag anableddau 
dysgu yn llawn.

        o  Hwylusir y grŵp Bright Sparks gan y Gwasanaeth 
Eiriolaeth Ieuenctid Cenedlaethol (NYAS) ac mae’n 
darparu fforwm effeithiol ar gyfer sicrhau bod llais plant 
a phobl ifanc yn gyrru popeth a wnawn.  Mae Seremoni 
Wobrwyo Bright Sparks yn ddathliad blynyddol o 
gyflawniadau pobl ifanc sydd wedi cael profiad o ofal ac 
mae’n tynnu sylw at y berthynas wych rhwng pobl ifanc, 
gweithwyr cymdeithasol, darparwyr gofal ac ysgolion.
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Atal ac Ymyrryd yn Gynnar 
•   Datblygu Gwasanaeth Cynghori Teuluoedd Caerdydd sydd wedi dwyn ynghyd wasanaethau lles ac 

ataliol i blant, pobl ifanc a’u teuluoedd.
•   Mae effaith y gwasanaeth ‘Un Pwynt Mynediad ar gyfer Rhyddhau’ newydd a’r gwasanaethau Ewch 

â Fi Adre ac Ewch â Fi Adre+ wedi cefnogi cleifion i gael eu rhyddhau o’r ysbyty’n amserol.  Mae gan 
bobl fynediad amserol at gymorth lles gan ‘fyddin binc’ o weithwyr, neu ofal a chymorth pan fo angen.  
Mae achosion o Oedi Wrth Drosglwyddo Gofal wedi bod ar lefelau hanesyddol isel dros y tair blynedd 
ddiwethaf wrth i arferion wella ar y rhyngwyneb rhwng yr ysbyty a’r gymuned.
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Ymarfer sy’n Seiliedig ar Gryfder 
•   Rydym wedi parhau i ymgorffori arferion sy’n seiliedig ar gryfderau yn y gwasanaethau i blant a 

blwyddyn gyntaf wych o gyflwyno arferion yn seiliedig ar gryfderau fesul cam yn y gwasanaethau i 
oedolion.  Dangosodd y digwyddiad dathlu Arwyddion Diogelwch gynnydd gwirioneddol ym mhob tîm 
ar draws y gwasanaethau i blant. 

•   Yn eu gweithgarwch penodol yn y gwasanaethau i blant, nododd Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) arfer 
cadarnhaol gweithwyr cymdeithasol gyda phlant, oedd yn gweithio gyda theuluoedd ac ochr yn ochr 
â hwy, gan ddilyn model ymarfer Arwyddion Diogelwch: “Dywedodd y rhan fwyaf o’r staff wrthym fod 
y model yn rhoi’r offer iddynt ymgysylltu’n effeithiol â phlant a theuluoedd, yr hyder i gofnodi llais y 
plentyn a gwneud eu gwaith yn dda.  Roedd y gweithwyr cymdeithasol y cyfwelwyd â hwy a’r ffeiliau 
achos a adolygwyd gennym yn adlewyrchu’r ffaith fod gweithwyr yn gwybod beth oedd yn bwysig i’r 
plant a’r teuluoedd yr oeddent yn gweithio gyda nhw.” 

Arweinyddiaeth
•   Golyga recriwtio llwyddiannus i dîm arwain newydd yn y gwasanaethau cymdeithasol – sy’n dod â thîm 

o arweinwyr brwdfrydig, medrus sydd wedi datblygu eu gyrfaoedd yng Nghaerdydd, ac eraill sy’n dod â 
phrofiad o bob rhan o Gymru a Lloegr - fod y gwasanaeth wedi’i sylfaenu’n dda ar gyfer y dyfodol.

Gweithio’n Lleol
•    Rhoi’r model ardal o weithredu gwasanaethau i blant ar waith a symud tuag at weithio mewn ardal 

yn y gwasanaethau i oedolion, gan ddarparu’r sail ar gyfer gwell cysylltiadau rhwng y gwasanaethau 
cymdeithasol a phartneriaid eraill i ddatblygu gweithio cyd-gysylltiedig, integredig i ddiwallu anghenion 
pobl yn y cymunedau y maent yn byw ynddynt.

Gwasanaethau sy’n Canolbwyntio ar yr Unigolyn 
•   Parhau i ddatblygu mae perthnasoedd cryf rhwng y Cyngor a darparwyr gofal cymdeithasol mewn  

gwasanaethau i oedolion.   Mae’r cyflawniadau’n cynnwys cwblhau strategaeth gosod ffioedd ar gyfer 
cartrefi gofal yn seiliedig ar ddull llyfr agored o ymdrin â chost gofal, ail-gomisiynu byw â chymorth a 
chyd-gynhyrchu trefniadau comisiynu newydd ar gyfer darparwyr gofal cartref.  Oherwydd y cysylltiadau 
hyn, doedd dim bylchau yn yr ymateb i argyfwng COVID-19 rhwng y Cyngor a darparwyr rheng flaen a 
gadwodd bobl yn ddiogel, yn iach ac mor gysylltiedig â phosibl.

•   Nododd Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) yn ei llythyr perfformiad blynyddol fod gofal cartref, sef conglfaen 
unrhyw system o ofal cymdeithasol, wedi’i ddatblygu’n dda yng Nghaerdydd, sy’n gwrthgyferbynnu â 
breuder y gwasanaeth mewn sawl rhan arall o Gymru a’r DU.    Mae dros 50 o ddarparwyr yn cynnig gofal 
a chymorth.   

•   Mae gwaith sicrwydd ansawdd annibynnol mewn perthynas ag anableddau dysgu hefyd wedi tynnu sylw 
at y ffaith bod gan Gaerdydd arferion blaengar, yn enwedig o ran darparu gwasanaethau byw â chymorth 
a chyfleoedd dydd yn y gymuned. 

•   Agorwyd Gwasanaeth Dydd Grand Avenue yn 2019.   Mae’r gwasanaeth dydd integredig yn darparu 
gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol o ansawdd uchel i bobl â dementia mewn amgylchedd 
sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn.   Mae gwasanaeth dydd y Tyllgoed hefyd wedi’i adnewyddu ac mae’n 
darparu cymorth o safon uchel.
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•   Ym mis Tachwedd 2019 cytunodd y Cabinet ar strategaeth gomisiynu newydd o’r enw ‘Cartrefi Cywir, 
Cymorth Cywir’.  Pwysleisiodd hyn naw blaenoriaeth gomisiynu i wella’r ymateb i anghenion ein 
Plant sy’n Derbyn Gofal.   Mae’r blaenoriaethau allweddol yn cynnwys bod yn agosach at Gaerdydd, 
datblygu capasiti lleol ychwanegol a chanolbwyntio ar wella cymorth iechyd meddwl a lles i’n Plant sy’n 
Derbyn Gofal. 

•   Trosglwyddwyd cartref seibiant Tŷ Storrie yn llwyddiannus i’r Cyngor gan ddarparwr allanol ym mis 
Mehefin 2019.  Er y bu heriau o ran recriwtio staff, mae’r buddsoddiad ychwanegol yn y cartref 
seibiant wedi golygu bod y cartref, gyda staffio llawn, yn gallu cynnig 480 noson ychwanegol o seibiant 
y flwyddyn.

•   Mae’r Cyngor wedi gweithio mewn partneriaeth â darparwyr gofal preswyl i blant i ddatblygu eu 
gwasanaethau yng Nghaerdydd.  Mae 18 o welyau preswyl newydd yn y ddinas ers 2018 gydag 11 arall 
yn y sector annibynnol wedi’u cynllunio erbyn diwedd 2020/21.  Bydd gennym hefyd 5 gwely ychwanegol 
a ddarperir gan y Cyngor (Oakway a Sain Ffagan) yn 2020/21. 

Datblygu’r Gweithlu
•   Cofrestrwyd nifer fawr o weithwyr gofal o dan Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 

2016 sy’n golygu bod y sector mewn sefyllfa dda i barhau i ddarparu gwasanaethau cynaliadwy yn 2021. 
•   Mae proses arloesol o ail-gomisiynu gofal cartref yn mynd rhagddo a chaiff ei gweithredu erbyn mis Ebrill 

2021.  Mae gwaith wedi’i wneud gyda darparwyr gofal cartref drwy brofi a dysgu i sicrhau bod y model 
darpariaeth newydd yn cael ei gyd-gynhyrchu’n wirioneddol â darparwyr.

Caerdydd sy’n Deall Dementia
•   Mae’r modiwl hyfforddi Deall Dementia dwyieithog wedi’i lansio, gan olygu mai Caerdydd yw’r 

Awdurdod cyntaf yn y DU i wneud hyfforddiant Deall Dementia yn orfodol.  Cynhaliwyd digwyddiadau 
Dinas sy’n Deall Dementia ledled y Ddinas hefyd.  Lansiwyd y wefan dementia, a gyd-gynhyrchwyd 
gyda phobl â dementia a’u gofalwyr; mae 2,485 o staff y Cyngor wedi cwblhau hyfforddiant deall 
dementia a chynhaliwyd 794 o ddigwyddiadau Dinas sy’n Deall Dementia.

Cefnogi Gofalwyr
•   Lansiwyd porth rhanbarthol y gofalwyr ym mis Mawrth 2020 ac mae’n cynnig gwybodaeth, cyngor 

a chymorth i ofalwyr.  Mae’r porth yn cefnogi pobl i gael mynediad at asesiadau a gwasanaethau 
gofalwyr ac yn yr argyfwng COVID-19 cefnogir gofalwyr i gael gafael ar Gyfarpar Diogelwch 
Personol (CDP).

•   Yn sgil partneriaeth newydd rhwng Cyngor Caerdydd a’r YMCA yn gynharach eleni, mae’r broses 
atgyfeirio i ofalwyr ifanc gael cymorth wedi gwella.  Mae’r prosiect Gofalwyr Ifanc, a ddechreuodd 
ychydig cyn i’r argyfwng COVID-19 daro, wedi datblygu nifer o weithgareddau a grwpiau cymorth ar-
lein ar gyfer gofalwyr ifanc a’u teuluoedd yn ystod Covid-19.  Mae gweithgareddau ar-lein fel coginio, 
ffitrwydd a briffiadau diogelwch a chwisiau ar y rhyngrwyd  i enwi dim ond rhai.  Mae’r sesiynau 
bob dydd ac maent ar gael drwy nifer o wahanol lwyfannau cyfryngau cymdeithasol gan gynnwys 
Facebook ac Instagram.   Gall teuluoedd hefyd ddefnyddio’r adnoddau ar YouTube ac anfonir y dolenni 
drwy neges destun ac e-bost gan sicrhau eu bod mor hygyrch â phosibl.
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Diogelu ac Amddiffyn Pobl 
•   Mae perfformiad o ran diogelu oedolion wedi bod yn gadarnhaol o ran ansawdd a phrydlondeb.   

Cafwyd archwiliad ansoddol o dros 500 o achosion yn 2019/20 sydd wedi dangos bod systemau 
diogelu yn cadw pobl yn ddiogel. 

•   Lansiwyd ‘Gweithdrefnau Diogelu Cymru’ (GDC)  mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru a Bwrdd 
Diogelu Rhanbarthol Caerdydd a’r Fro yn ystod yr Wythnos Diogelu Genedlaethol ym mis Tachwedd.  
Mae’r modiwl hyfforddiant diogelu wedi’i ychwanegu fel un gorfodol i holl weithwyr y Cyngor.

•   Gwelliannau yng ngweithrediad trefniadau diogelu amlasiantaethol, yn weithredol ac yn strategol.  
Datblygodd y Bwrdd Diogelu Rhanbarthol Strategaeth Camfanteisio ac mae ganddo fframwaith 
perfformiad newydd ar waith, tra bod Grŵp Gweithredol Lleol ar gyfer Diogelu, dan gadeiryddiaeth 
y Prif Weithredwr, yn dod â phartneriaid yng Nghaerdydd at ei gilydd i fynd i’r afael â materion 
diogelu brys ar lawr gwlad.   Mae Bwrdd Diogelu Corfforaethol Cyngor Caerdydd bellach yn cael ei 
gadeirio gan yr Aelod Cabinet dros Adnoddau ac mae holl gyfarwyddiaethau’r Cyngor wedi cynnal 
hunanwerthusiadau o ddiogelu corfforaethol. 

Roedd Gwasanaethau Cymdeithasol Caerdydd yn wynebu nifer o heriau yn 2019/20.   Mae’r 
blaenoriaethau gwella yn yr adroddiad hwn ar gyfer 2020/21 yn nodi’r camau gweithredu sydd eu 
hangen i barhau i fynd i’r afael â’r heriau hyn.   Y rhai mwyaf arwyddocaol oedd: 

•   Sicrhau bod y gwasanaethau cymdeithasol yn flaenllaw wrth ymateb ar frys, ynghyd â phartneriaid 
statudol eraill, i’r gwelliannau sy’n ofynnol yng Ngwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Caerdydd yn sgil 
archwiliad o dan arweiniad Arolygiaeth Prawf Ei Mawrhydi (APEM) a gynhaliwyd ym mis Ionawr 2020.  
Amlygodd yr archwiliad hwn ddiffygion sylweddol ym mhob agwedd ar gyfiawnder ieuenctid yng 
Nghaerdydd – o ran llywodraethu, arweinyddiaeth a rheolaeth ac arferion.  Nid oedd cyfathrebu rhwng 
gwasanaethau plant Caerdydd a’r gwasanaeth cyfiawnder ieuenctid cystal ag y dylai fod wedi bod ac o 
ganlyniad nid oedd canlyniadau i blant a phobl ifanc bob amser cystal ag y dylent fod wedi bod.   Mae 
arweiniad y Prif Weithredwr a phob prif bartner wrth fynd i’r afael â’r diffygion wedi cael eu cydnabod 
gan Arolygiaeth Carchardai Ei Mawrhydi a’r Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid o ran eu hymatebion i’r 
ffordd y mae Caerdydd wedi ymateb.    Cafwyd trefniadau llywodraethu newydd, penodwyd cadeirydd 
annibynnol, cafwyd trefniadau rheoli gwasanaethau newydd a strategaeth glir gyda llais pobl ifanc 
wrth ei wraidd, a datblygwyd cynllun gweithredu â ffocws.  Mae gwaith sylweddol o hyd i wella 
perfformiad a chanlyniadau a fydd yn gofyn am arweinyddiaeth a rheolaeth gref, cymorth a chraffu 
priodol, her a ffocws ar bob lefel.

•   Sicrhau bod digon o gapasiti o fewn y gweithlu gwaith cymdeithasol plant a darpariaeth llety, 
gofal a chymorth i fynd i’r afael â heriau diwallu anghenion plant a theuluoedd yng Nghaerdydd.   
Cymeradwyodd y Cyngor daliad atodol ar sail y farchnad i weithwyr cymdeithasol mewn timau rheng 
flaen wrth bennu ei gyllideb ar gyfer 2020/21, a chymeradwyodd y Cabinet strategaeth gomisiynu 
ym mis Tachwedd 2020 a oedd yn amlinellu’r ystod o ddatblygiadau gwasanaeth oedd eu hangen 
i sicrhau digonolrwydd a darpariaeth gofal cymdeithasol o safon.  Amlygwyd yr angen i’r rhain gael 
effaith gan heriau o ran diwallu angen mewn modd amserol yn argyfwng COVID-19.   Mae effaith 
yr argyfwng hwn ar y plant a’r teuluoedd mwyaf agored i niwed, yn y tymor canolig yn ogystal â’r 
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tymor byr, yn gofyn am ffocws parhaus ar fynd i’r afael â chapasiti’r gweithlu a gwasanaethau o fewn 
y  gwasanaethau i blant, gwella’r broses o gynllunio’r gweithlu, adolygu’r cymysgedd sgiliau ar draws 
gwasanaethau a datblygu gwasanaethau newydd ar raddfa a chyflymder lle nodir bylchau.

•   Gwella’r ffordd y mae’r oedolion mwyaf agored i niwed yn cael eu diogelu pan gânt eu hamddifadu 
o’u rhyddid.   Bu oedi yn y gwasanaeth rhanbarthol, ac mae argyfwng COVID wedi cyfyngu ar 
gyswllt personol â phobl mewn cartrefi gofal.  Mae gwelliannau o ran amserlenni ac arferion yn mynd 
rhagddynt wrth i ni symud i Fesurau Diogelu Rhag Colli Rhyddid newydd. 

•   Mwy o waith yn y gwasanaethau i oedolion i sicrhau bod y model ardal o wasanaethau gofal 
canolraddol, a ddarperir gan y Cyngor a’r Bwrdd Iechyd, o’r ansawdd uchaf o ran darparu 
gwasanaethau ac yn bodloni’r holl ofynion rheoliadol o dan Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal 
Cymdeithasol (Cymru) 2016.   Mae hyn yn cynnwys cofrestru’r gweithlu gofal yn llawn ac ymgorffori 
systemau sicrhau ansawdd.   Mae angen cwblhau’r gwaith o weithredu ffyrdd newydd o weithio yn y 
Tîm Adnoddau Cymunedol, a ohiriwyd oherwydd model gweithredu brys COVID-19. 

•   Gwella trefniadau ar gyfer pontio i fyd oedolion, gan ddysgu o brofiadau rhai pobl ifanc a theuluoedd, 
sy’n dweud nad yw cynllunio wedi dechrau’n ddigon cynnar ac nad yw eu lleisiau wedi cael eu clywed 
yn ddigon cryf. Bydd y gwasanaeth anabledd pob oed newydd i bawb yn datblygu strategaeth 
gomisiynu mewn partneriaeth i ddarparu digon o wasanaethau o ansawdd uchel, gan gynnwys 
opsiynau mwy lleol i alluogi pobl ifanc sy’n dod drwy’r cyfnod pontio i fyw’r bywydau y maent am eu 
harwain yng nghymunedau Caerdydd.

Dadansoddiad Cyffredinol 

Fy nadansoddiad i fel Cyfarwyddwr yw bod gwasanaethau cymdeithasol yng Nghaerdydd yn effeithiol 
mewn rhai meysydd ond bod angen eu gwella mewn meysydd eraill.  Mae’r tîm arweinyddiaeth yn 
gymharol newydd yn ei le, ac wedi gorfod ymgodymu â heriau digynsail pandemig byd-eang yn ystod 
cyfnod pan oeddent mewn cyfnod ffurfiannol.   Mae hyn wedi cyflymu’n gadarnhaol y ffordd y mae’r tîm 
yn gweithio gyda’i gilydd.   Bydd y gwasanaethau cymdeithasol yng Nghaerdydd yn parhau i ddefnyddio 
gwerthusiad annibynnol yn ogystal â hunanwerthuso i asesu pa mor dda y mae gwelliannau’n mynd 
rhagddynt – er enghraifft bydd y Sefydliad Gofal Cyhoeddus yn adolygu arfer yn y gwasanaethau i blant 
flwyddyn ar ôl cymeradwyo’r strategaeth gwasanaeth 3 blynedd.   Mae diwylliant o fod yn agored ac 
yn dryloyw sy’n cefnogi amlygrwydd cryfderau a meysydd i’w gwella yn datblygu.  Mae canolbwyntio 
ar fyfyrio, dysgu ac adolygu yn ganolog i welliant parhaus.  Yn bwysicaf oll, dylai profiad y rhai sy’n 
defnyddio gwasanaethau fod hyd yn oed yn gryfach wrth ysgogi gwelliannau.   Mae angen i ni sicrhau 
bod yr ystod gywir o fecanweithiau ar waith ar gyfer ymgysylltu a chynnwys ar bob lefel – yn weithredol 
ac yn strategol.   Bydd cydberthnasau â gweddill y Cyngor, a chyda phartneriaid, yn cael eu cryfhau 
ymhellach yn 2020/21 wrth i bob partner ymrwymo i gyflawni beth  sy’n bwysig i’r plant a’r bobl 
ifanc y mae’r Cyngor yn arfer cyfrifoldebau rhianta corfforaethol drostynt.  Bydd yr ymrwymiadau a’r 
gweithredoedd o ran gwasanaethau hamdden, addysg, cyflogaeth a hyfforddiant, tai, iechyd a lles yr un 
mor bwysig i blant a phobl ifanc â’r rhai gan y gwasanaethau cymdeithasol.
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Er mwyn i wasanaethau cymdeithasol fod yn effeithiol iawn, mae angen i’r canlynol i gyd fod ar waith:
•   Strategaeth glir sy’n sbarduno gwelliant parhaus. 
•   Strategaeth a gweithrediadau i’w llywio gan ddeall beth sy’n bwysig i bobl ag anghenion gofal a 

chymorth, eu hawliau a’r canlyniadau y maent am eu cyflawni  
•   Arweinyddiaeth gref yn wleidyddol, yn gorfforaethol ac o ran gwasanaethau. 
•   Gweithlu gofal cymdeithasol brwdfrydig, cymwys, sy’n cael ei gefnogi’n dda, sy’n ymgysylltu ac 

yn sefydlog.
•   Trefniadau partneriaeth effeithiol – o fewn y Cyngor a chyda phartneriaid statudol ac anstatudol eraill 

yn cydweithio i wella canlyniadau i ddinasyddion sy’n agored i niwed. 
•   Arferion sy’n seiliedig ar gryfderau gan weithwyr proffesiynol ym maes gwaith cymdeithasol a 

darparwyr gofal cymdeithasol sy’n gweithio gydag oedolion a phlant ag anghenion gofal a chymorth. 
•   Ystod ardderchog a digonol o wasanaethau – a ddarperir yn uniongyrchol ac a gomisiynir gan 

drydydd partïon. 
•   Safonau uchel o ddiogelu, amddiffyn oedolion a phlant sy’n dwyn ynghyd bartneriaid i gadw pobl yn 

ddiogel ac yn cael eu hamddiffyn. 

At ei gilydd, mae yna weledigaeth, strategaeth a chynlluniau clir sy’n cefnogi safonau uchel o gyflawni a 
gwelliant gweithredol mewn meysydd lle mae eu hangen.  Cefnogir y dadansoddiad hwn gan Arolygiaeth 
Gofal Cymru yn ei Llythyr Perfformiad Blynyddol ac yn y blaenoriaethau gwella a nodir yn yr adroddiad 
hwn.   Yn y Gwasanaethau i Blant ceir strategaeth gwasanaeth 3 blynedd glir – Sicrhau Rhagoriaeth 
mewn Gwasanaethau Plant – a gymeradwywyd gan y Cabinet ym mis Gorffennaf 2019.   Cymeradwywyd 
Strategaeth Gomisiynu ar gyfer Gwasanaethau Plant ym mis Tachwedd 2019.   Gohiriwyd y broses o 
gwblhau strategaeth ar gyfer  gwasanaethau i oedolion gan COVID 19, ac felly mae’n flaenoriaeth 
allweddol ar gyfer 2020/21.

Roedd AGC yn eu llythyr perfformiad blynyddol yn cydnabod cryfder cefnogaeth gorfforaethol a 
gwleidyddol i’r gwasanaethau cymdeithasol.  Mae’r flaenoriaeth a roddir i’r gwasanaethau cymdeithasol 
yng nghyllideb y Cyngor yn adlewyrchu’r gefnogaeth hon mewn ffordd ddiriaethol iawn.   Mae’r Cyngor 
hefyd wedi buddsoddi mewn gwasanaethau ataliol, gan gefnogi datblygiad Gwasanaeth Cynghori 
i Deuluoedd Caerdydd a’r gefnogaeth barhaus i wasanaethau byw’n annibynnol i oedolion.   Ceir 
arweinyddiaeth gorfforaethol gref o wasanaethau sy’n atal angen cynyddol am y gwasanaethau 
cymdeithasol drwy’r rhwydwaith o hybiau cymunedol a gwasanaethau lles.  Mae cydweithio rhwng 
addysg a gwasanaethau plant i gefnogi’r dysgwyr mwyaf agored i niwed wedi gwella yn ystod cyfnod 
COVID-19.  Bydd adeiladu ar y cryfder hwn i gefnogi plant a theuluoedd wrth i ysgolion ailgychwyn 
yn parhau i fod yn flaenoriaeth.   Ceir perthynas gref, a chyfarfodydd tîm rheoli ar y cyd, rhwng y 
Cyfarwyddwr Adnoddau Corfforaethol a Chyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol.   Ceir cefnogaeth 
uchel a heriau uchel sy’n cefnogi’r gwaith o gysoni cynllunio gwasanaethau a chynllunio ariannol.

Un o flaenoriaethau corfforaethol allweddol 2020/21 fydd cwblhau’r Strategaeth Rhianta Corfforaethol 
newydd.   Cymeradwyodd y Cyngor gynnig ym mis Ionawr 2020 i ymgysylltu ag arbenigwr annibynnol i 
adolygu trefniadau rhianta corfforaethol a rôl y Pwyllgor Cynghori Rhianta Corfforaethol.  Mae’r gwaith 
o gwblhau’r adolygiad, ac adnewyddu’r strategaeth ar gyfer plant sy’n derbyn gofal a’r rhai sy’n gadael 
gofal wedi galluogi llawer mwy o blant a phobl ifanc i gymryd rhan yn y gwaith o bennu blaenoriaethau 
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i’r Cyngor a phartneriaid eu hystyried yn bartneriaid corfforaethol. Mae hefyd wedi hwyluso pob rhan o’r 
Cyngor, a phartneriaid, i nodi eu hymrwymiadau i’n plant a’n pobl ifanc.   Mae rhai cryfderau rhagorol i 
adeiladu arnynt, megis y gefnogaeth gan yr adran Datblygu Economaidd i bob plentyn oedd yn hysbys 
i’r gwasanaethau plant gael ymweld â Gŵyl y Gaeaf yn Nadolig 2019.  Bydd hawliau holl blant Caerdydd 
i gael y plentyndod gorau un, gyda chefnogaeth yr holl swyddogion ac Aelodau fel rhieni corfforaethol, 
wrth wraidd y strategaeth newydd.  Bydd cyflawni’r ymrwymiadau yn y strategaeth newydd yn gwneud 
gwahaniaeth sylweddol i fywydau plant a phobl ifanc dros y 3 blynedd nesaf. 

Mae gwasanaethau ataliol datblygedig wedi cael effaith wirioneddol ar fywydau oedolion ledled y 
ddinas ers nifer o flynyddoedd drwy’r Pwynt Cyswllt Cyntaf a’r Gwasanaethau Byw’n Annibynnol.  
Mae ymestyn y dull hwn o gefnogi pobl pan fyddant  yn cael eu rhyddhau o’r ysbyty wedi bod yn 
ddatblygiad cadarnhaol iawn yn 2019/20.   Manteisiodd gwasanaethau ataliol i blant a theuluoedd yn 
2019/20 ar ddatblygiad Gwasanaeth Cyngor i Deuluoedd Caerdydd sy’n darparu un pwynt mynediad 
i blant a theuluoedd a chymorth i deuluoedd y mae angen rhywfaint o gymorth cynnar a chefnogaeth 
arnynt.   Mae cymorth i deuluoedd yn rhan o’r gwasanaeth sy’n cael ei arwain gan waith cymdeithasol, 
sy’n cynnig cymorth dwys i deuluoedd y gallai eu hanghenion waethygu fel arall a mynd ar ofyn y 
gwasanaethau cymdeithasol.   Mae datblygu’r dull cydlynol hwn o atal yn ddatblygiad cadarnhaol iawn; 
bydd angen gwneud mwy o waith yn 2020/21 i ymgorffori’r gwasanaeth newydd hwn, gwella’r ffordd y 
mae’n gweithio gyda’r Hyb Diogelu Amlasiantaethol, a sicrhau bod y plant a’r teuluoedd mwyaf agored i 
niwed yn manteisio ar yr adnoddau a’r cymorth a gynigir er mwyn rhwystro  anghenion rhag gwaethygu.

Roedd y lefel uchel o weithlu asiantaethau yn y gwasanaethau i blant yn her sylweddol yn 2019/20.  
Roedd y ffaith bod y gweithlu yn y gwasanaethau i blant yn newid yn gyson yn golygu bod rhai plant, 
pobl ifanc a theuluoedd yn profi diffyg parhad o ran eu gweithwyr cymdeithasol.  Mae newid gweithwyr 
yn effeithio ar ansawdd y cydberthnasau y gellir eu datblygu a’r canlyniadau a gyflawnir.   Mae adegau 
hefyd pan nad yw’r gwasanaeth cywir ar gael ar unwaith a rhaid i’r gwasanaeth ymateb i argyfwng 
drwy ddefnyddio amrywiaeth o adnoddau i gadw person ifanc yn ddiogel.  Ceir llawer o enghreifftiau 
cadarnhaol o barhad gweithiwr, a chymerir amser i gynllunio gwasanaeth yn ofalus o amgylch plentyn 
neu berson ifanc ac o dan yr amgylchiadau hynny mae’r canlyniadau’n newid bywyd yn gadarnhaol i’r 
person ifanc.   Mae lleihau amrywioldeb ymarfer gyda gweithlu sy’n gynyddol sefydlog yn flaenoriaeth 
bwysig.   Sicrhau digonolrwydd ac ansawdd y gweithlu a gwasanaethau, yng nghyd-destun anghenion a 
galwadau cynyddol yn dilyn cyfnod y pandemig, yw’r flaenoriaeth uchaf i’r Gwasanaethau Plant.

Ceir arfer rhagorol a chanlyniadau da hefyd pan ffurfir perthnasoedd cryf yn y gwasanaethau i oedolion.  
Mae dull cydlynol o weithredu arfer sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau ar draws y gweithlu cyfan wedi 
galluogi cymryd camau breision.   Hon fu’r flwyddyn gyntaf o weithredu’n llawn a bydd yn cymryd 
mwy o amser i ymgorffori’r ffordd hon o weithio nid yn unig mewn timau gwaith cymdeithasol, ond 
hefyd y cyfan o ofal cymdeithasol ar draws y ddinas.  Gall pontio rhwng y gwasanaethau i blant a’r 
gwasanaethau i oedolion fod yn gyfnod heriol iawn i bobl ifanc a’u teuluoedd.   Er bod rhai gwelliannau 
wedi’u gwneud mewn trefniadau pontio amlasiantaethol, mae rhywfaint o waith pellach i’w wneud ar 
draws yr holl bartneriaid i sicrhau bod gwaith cynllunio manwl yn dechrau cyn gynted â phosibl gyda phob 
plentyn a pherson ifanc.  Mae cyfnod COVID 19 wedi bod yn arbennig o heriol i rai pobl ag anableddau 
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gan nad oedd y gwasanaethau a oedd yn eu cadw’n dda ac wedi’u cysylltu yn gweithredu am gyfnod a 
bu rhywfaint o oedi wrth gynllunio ar gyfer trosglwyddo. Mae un Rheolwr Gweithredol bellach yn gyfrifol 
am y Tîm Iechyd ac Anabledd Plant a’r Tîm Anabledd Dysgu Oedolion ac mae’r arweinyddiaeth unedig 
hon yn dechrau effeithio ar ansawdd ymarfer.   Mae taer angen gwella’r ystod o wasanaethau sydd 
ar gael i blant a theuluoedd ag anableddau a bydd blaenoriaethau’n cael eu nodi mewn strategaeth 
gomisiynu. 

Mae’r gwaith comisiynu a darparu gwasanaethau yn y gwasanaethau i oedolion wedi’i ddatblygu’n dda 
ac mae ystod ddigonol o wasanaethau wedi’u datblygu’n dda i ddiwallu anghenion.   Nododd adolygiad 
annibynnol o wasanaethau anabledd dysgu yng Nghaerdydd fod cyfleoedd dydd a byw â chymorth ar 
flaen y gad o ran arfer da.   Mae darpariaeth gymunedol ddatblygedig ar gyfer oedolion â salwch meddwl, 
gan gynnwys y gwasanaethau a ddarperir gan Dŷ Canna sy’n llwyddiannus iawn mewn dulliau a arweinir 
gan gymheiriaid o gefnogi pobl â salwch meddwl i gadw’n iach.   Mae’r sectorau gofal yn y cartref a 
chartrefi gofal wedi’u datblygu’n dda yng Nghaerdydd ac mae cydweithio rhagorol rhwng swyddogion 
y Cyngor a darparwyr annibynnol i wella ansawdd gofal.   Gwnaed gwaith helaeth i ddatblygu perthynas 
gref iawn â darparwyr, gan ganolbwyntio ar ansawdd gofal a bod yn agored a thryloyw o ran cost gofal a 
adlewyrchir mewn strategaeth gosod ffioedd teg. 

Mae comisiynu a darparu gwasanaethau i blant a theuluoedd yn fwy amrywiol. 2019/20 oedd y flwyddyn 
gyntaf y cafwyd adnodd comisiynu penodol ar gyfer y gwasanaethau i blant.  Mae cynhyrchu strategaeth 
gomisiynu gyda blaenoriaethau clir gydag adnoddau wedi bod yn ddatblygiad pwysig.   Mae’r Cyngor 
wedi darparu gofal preswyl i blant yn llwyddiannus ers nifer o flynyddoedd ac mae’r safonau’n uchel 
iawn.   Yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf bu gwaith cadarnhaol 
gyda darparwyr cartrefi gofal y sector annibynnol i ddatblygu 
gwasanaethau yng Nghaerdydd sydd wedi arwain at gynnydd 
sylweddol yn y ddarpariaeth yn y Ddinas.   Mae cynlluniau 
datblygedig ar gyfer gwasanaethau preswyl ychwanegol a 
ddarperir gan y Cyngor a fydd yn dwyn ffrwyth yn 2019/20. Yn 
2019/20 gwelwyd llwyddiant sylweddol yn nifer y teuluoedd a’r 
ffrindiau a gynorthwyir i fod yn ofalwyr fel personau cysylltiedig 
neu’n ‘ofalwyr sy’n berthnasau’.   Nid yw gwaith i wella 
recriwtio i wasanaeth maethu mewnol y Cyngor wedi arwain 
eto at gynnydd sylweddol mewn capasiti yng Ngwasanaethau 
Maethu Caerdydd.

Edrych tua’r Dyfodol

Fel i bob un ohonom yn bersonol, cymdeithas gyfan, gwasanaethau cyhoeddus a gwasanaethau cymdeithasol, 
bydd 2021/22 a thu hwnt yn gyfnod o sefydlogi ac ailadeiladu yng Ngwasanaethau Cymdeithasol Caerdydd.  
Mae tîm arwain cryf yn y gwasanaethau cymdeithasol ac ar draws y Cyngor sy’n golygu bod y gwasanaeth 
mewn sefyllfa dda i barhau i wella.   Bydd blaenoriaethau’n canolbwyntio’n glir iawn ar y gweithlu, atal, ymarfer 
a darpariaeth gofal cymdeithasol.   Bydd diwylliant o welliant parhaus yn cefnogi gwelliannau parhaus mewn 
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arfer, tra bod cydnabod bod cael gweithlu sefydlog yn hanfodol i welliannau parhaus gan fod cydberthnasau 
wrth wraidd arfer da.  Mae angen deall a chynllunio ar gyfer effaith argyfwng COVID-19 ar blant, teuluoedd ac 
oedolion sydd ag anghenion gofal a chymorth mewn ymateb gwasanaeth sy’n parhau i ddatblygu capasiti – o 
ran gweithlu a gwasanaethau – i gefnogi pobl mewn ffordd amserol ac effeithiol. 

Er gwaethaf yr hyn a allai ddigwydd gyda thonnau newydd o’r feirws COVID-19 yn y dyfodol, 2020/21 
yw’r flwyddyn pan fydd llawer o gynlluniau’n dwyn ffrwyth: yn enwedig wrth wireddu manteision tîm 
arwain gwasanaethau cymdeithasol brwdfrydig sydd wedi ymgysylltu’n dda, cynyddu’r ddarpariaeth gofal 
cymdeithasol yn y ddinas, sefydlogi gweithlu’r gwasanaethau i blant a chanolbwyntio ar berthynas gref â 
phlant, pobl ifanc, oedolion, teuluoedd a gofalwyr sydd wrth wraidd arferion.  Mae llawer i’w wneud, a risgiau 
i’w rheoli, ond yn gyffredinol mae’r daith tuag at welliant wedi’i sefydlu, wedi’i harwain yn dda, a chyda’r 
gefnogaeth barhaus gywir yn gorfforaethol ac yn wleidyddol, mae’r cynnydd hwn yn gynaliadwy. 

Mae’r gwasanaethau cymdeithasol yng Nghaerdydd wedi dangos eu bod mewn sefyllfa dda ar gyfer 
heriau yn y dyfodol drwy’r ffordd y maent wedi ymateb cystal i argyfwng COVID-19, ac yn bwysicaf oll mae 
tystiolaeth ein bod yn trawsnewid bywydau pan fyddwn yn cael pethau’n iawn.  Ceir enghreifftiau gwych 
o arloesi a thrawsnewid – yn enwedig ym meysydd atal, cyfleoedd dydd, byw â chymorth a gofal cartref yn 
y gwasanaethau i oedolion.   Yr her i’r gwasanaethau i oedolion yw parhau i fod yn wyliadwrus ac edrych 
allan, mynd i’r afael â’r prif risgiau yn ddi-oed, gwella systemau sicrhau ansawdd, er mwyn sicrhau arferion 
da cyson ar draws pob tîm.

Mae cryfderau gwirioneddol i adeiladu arnynt yn y gwasanaethau cymdeithasol i oedolion a phlant 
yng Nghaerdydd.   Mae yna hefyd bethau y mae angen i ni eu gwella yn y ddwy ran o’r gwasanaethau 
cymdeithasol.   Yn yr adroddiad hwn rwyf wedi cydnabod yn arbennig yr angen i wella’r broses o gadw a 
recriwtio’r gweithlu plant er mwyn sicrhau cysondeb ymarfer.   Mae angen mynd i’r afael hefyd â materion 
allweddol o ran argaeledd gofal yn amserol (yn enwedig gofalwyr maeth a darpariaeth breswyl i blant). 

Hoffwn gloi fy adroddiad drwy ddiolch i bawb ar draws partneriaid y Cyngor a’r sector gofal cymdeithasol 
yng Nghaerdydd rwyf wedi cyfarfod â nhw dros y ddwy flynedd ddiwethaf sydd mor drugarog yn eu 
gwerthoedd ac sy’n angerddol am y camau gweithredu sydd eu hangen i wella canlyniadau i’r bobl rydym 
yn gweithio ochr yn ochr â hwy.  Mae llawer ohonoch wedi fy herio fel Cyfarwyddwr, bob amser o’r lle 
iawn.  Mae cynifer o gydweithwyr, partneriaid a dinasyddion yn dadlau dros bobl ag anghenion gofal a 
chymorth, ac yn eu hyrwyddo, a’r gwasanaethau cymdeithasol sydd mor hanfodol i’w bywydau.   Yr heriau 
pwysicaf a glywn gyda’n gilydd yw’r rhai  gan y plant, y bobl ifanc, yr oedolion, y teuluoedd a’r gofalwyr yr 
ydym yn effeithio arnynt.  Mae bob amser yn fy ngwneud i deimlo’n ostyngedig wrth wrando ar brofiadau 
uniongyrchol o’r gwasanaethau cymdeithasol a’u deall, a sicrhau bod pob llais yn ganolog i bopeth y mae’r 
gwasanaethau cymdeithasol yn ei wneud.  Gwn fod Cyngor Caerdydd, drwy arweinyddiaeth gorfforaethol a 
gwleidyddol, ymrwymiad a phroffesiynoldeb y gweithlu, gwydnwch a chreadigrwydd darparwyr a chryfder 
partneriaethau a phobl, mewn sefyllfa dda i barhau i wella canlyniadau i holl ddinasyddion y ddinas. 

Claire Marchant
Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol
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Y Pum Prif Flaenoriaeth Gorfforaethol ar gyfer y Gwasanaethau Cymdeithasol  

1 Alinio capasiti ac adnoddau i fynd i’r afael â’r cynnydd disgwyliedig yn yr angen am wasanaethau 
cymdeithasol o ganlyniad i effaith COVID-19 ar y dinasyddion mwyaf agored i niwed.

2  Cwblhau’r Strategaeth Rhianta Corfforaethol, gan sicrhau bod pob partner yn ymrwymo i 
gyflawni’r hyn sy’n bwysig i blant a phobl ifanc.

3 Cryfhau cydweithio rhwng gwasanaethau ataliol i blant a theuluoedd a threfniadau diogelu 
amlasiantaethol. 

4 Hyrwyddo diwylliant o fod yn agored, dysgu a datblygu i wella dealltwriaeth o’r gwaith y mae’r 
gwasanaethau cymdeithasol yn eu gwneud, a’r risgiau sy’n cael eu rheoli o fewn y gwasanaeth.

5 Gwella cynllunio a datblygu’r gweithlu i gefnogi cyflawniad y gweithlu cywir i gefnogi arfer a 
chanlyniadau o’r ansawdd uchaf i bobl.

Y Pum Prif Flaenoriaeth ar gyfer Gwasanaethau Plant

1 Sicrhau bod profiad byw’r plentyn yn ganolog i’r cyfan a wnawn.

2  Recriwtio a chadw gweithlu parhaol, ymgysylltiedig â digon o gapasiti a chymysgedd o sgiliau a 
phrofiad i ddiwallu’r angen a’r galw. 

3 Symud y cydbwysedd gofal a digonolrwydd lleoliadau, gan gynnwys llety i’r rhai sy’n gadael gofal. 

4 Gwella arfer, gan gynnwys themâu sy’n dod i’r amlwg, e.e. diogelu cyd-destunol. 

5 Mynd â chynlluniau gweithredu rhagddynt sy’n deillio o weithgarwch archwilio ac arolygu.

Y Pum Prif Flaenoriaeth ar gyfer Gwasanaethau Oedolion

1 Cwblhau Strategaeth Gwasanaethau Oedolion sy’n cynnwys pob un o’r canlynol: 

2   Datblygu’r gwaith o drawsnewid gwasanaethau cymunedol ar gyfer gwasanaethau gofal 
canolraddol:  Tîm Adnoddau Cymunedol

3  Datblygu’r rhaglen waith anabledd pob oed i gynnwys y strategaeth gomisiynu Rhaglen Iechyd ac 
Anabledd Plant.

4
 Datblygu’r model ardal - sy’n cynnwys ail-strwythuro gwasanaethau ar draws yr holl dimau 
gwasanaethau i oedolion, cwblhau a gweithredu rhaglenni sy’n seiliedig ar gryfderau, megis 
Sicrhau Ansawdd. 

5 Cyflawni blaenoriaethau comisiynu allweddol – ail-gomisiynu gofal cartref. 
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Canlyniadau Archwiliadau

Gweithgaredd â Ffocws ym Mhwynt Cyswllt Cyntaf (PCC) Gwasanaethau i Oedolion - ymwelodd 
Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) â’r Pwynt Cyswllt Cyntaf ym mis Ebrill 2019.   Roedd yr adborth a 
dderbyniwyd yn gadarnhaol iawn ac yn dangos bod y staff a oedd yn gweithio o fewn neu ochr yn ochr 
â’r PCC yn frwdfrydig ac yn teimlo bod y cyd-leoli yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol o ran cydweithio.   
Nododd AGC: “Gwelsom fod y staff yn trin pobl â pharch ac yn rhoi pwynt cyswllt cyntaf cadarnhaol i bobl.  
Roedd y staff y buom yn siarad â hwy yn frwdfrydig ac yn gadarnhaol am gydweithio â disgyblaethau eraill 
ac roedd y sampl fach o bobl y buom yn siarad â hwy a oedd wedi bod mewn cysylltiad â’r gwasanaethau 
yn gadarnhaol ynglŷn â’r ymateb a gawsant”. 

Gweithgaredd â Ffocws yn y Gwasanaeth Cymorth i Deuluoedd (Gwasanaethau Plant) - Ymwelodd 
AGC â’r Gwasanaeth Cymorth i Deuluoedd ym mis Ebrill 2019.  Nododd yr adborth a dderbyniwyd yn y 
llythyr blynyddol gan AGC fod “mesurau ataliol cymorth cynnar wedi cael eu datblygu’n sylweddol dros y 
12 mis diwethaf ... gwelsom ddiwylliant tîm lle mae llais y plentyn yn ganolog i ymarfer.  Clywsom am waith 
gyda theuluoedd lle cyflawnwyd canlyniadau cadarnhaol, a gwelsom enghreifftiau o adborth cadarnhaol 
iawn gan deuluoedd a oedd wedi derbyn ymyriadau.” 

Archwiliad o’r Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid - cafodd y Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid ei 
archwilio gan Arolygiaeth Carchardai ei Mawrhydi yn ystod Chwarter 4 ac o ganlyniad fe’i nodwyd yn 
annigonol.  Mae cynllun gweithredu i fynd i’r afael â’r materion a nodwyd wedi’i ddatblygu ac mae’n cael ei 
weithredu.  Mae’r adnodd rheoli wedi’i gryfhau drwy benodi Rheolwr Gwasanaeth, Rheolwr Tîm ychwanegol 
ac mae Rheolwr Gweithredol hefyd i’w benodi.  Bydd y daith tuag at welliant yn cael ei chynnal gydag 
ymgysylltiad llawn y timau gwasanaethau plant ehangach.

Gweithgaredd â Ffocws yn y Gwasanaethau i Blant - canolbwyntiodd y gweithgaredd hwn ar gynllunio 
gofal a chymorth (amddiffyn) mewn timau ardal.   Mae’r meysydd o gryfder a nodwyd yn cynnwys bod gan 
uwch reolwyr weledigaeth strategol glir.   Mae’r weledigaeth wedi’i seilio ar ddull sy’n seiliedig ar gryfder 
gyda strwythurau dylunio gwasanaethau, sy’n adlewyrchu teithiau plant drwy’r system gofal cymdeithasol.   
Mae pob gweithiwr proffesiynol wedi ymrwymo i gyflawni arferion sy’n seiliedig ar gryfder ac roedd y rhan 
fwyaf yn gyfarwydd â’r model arwyddion diogelwch ac yn ei ddefnyddio.  Roedd y meysydd i’w gwella 
yn cynnwys y ffaith nad yw gweithredu’r weledigaeth wedi’i reoli’n systematig na’i chyfathrebu’n dda.   
Mae diffyg capasiti yn y gweithlu a dibyniaeth fawr  ar weithwyr cymdeithasol asiantaeth wedi tanseilio 
ansawdd ymarfer.   O ganlyniad, mae plant a theuluoedd yn profi oedi wrth asesu ac mae oedi hefyd yn 
y ddarpariaeth gofal a chymorth wedi’i gynllunio.   Mae cynllun gweithredu yn cadw llygad ar weithredu 
camau gwella. 
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Llythyr Perfformiad Blynyddol y Gwasanaethau Cymdeithasol - Cyhoeddodd AGC ei lythyr 
perfformiad blynyddol ar Wasanaethau Cymdeithasol Caerdydd ar 3 Awst 2020.  Mae’r llythyr yn deg ac 
yn gytbwys.   Mae’n gadarnhaol ynghylch cynnydd yn y gwasanaethau i oedolion ac mae’n gytbwys o 
ran y gwasanaethau i blant, gan dynnu sylw at y meysydd rydym yn gwybod ein hunain bod angen sylw 
atynt: effaith yr arolygiad cyfiawnder ieuenctid, ymgorffori’r strwythurau rheoli newydd, cadw a recriwtio 
gweithwyr cymdeithasol, nifer y plant sy’n derbyn gofal a digonolrwydd lleoliadau.  Nodir rhai cryfderau 
ymarfer dymunol iawn yn y gwasanaethau i blant sy’n cydbwyso’r meysydd i’w gwella ac yn rhoi cryfderau 
gwirioneddol i’r gwasanaeth adeiladu arnynt, yn enwedig bod ymarferwyr yn deall beth sy’n bwysig i blant 
a theuluoedd.   Mae’r llythyr yn cydnabod y gwaith cadarnhaol yn y gwasanaethau i oedolion i weithredu 
arfer sy’n seiliedig ar gryfder a sefydlogrwydd y sector gofal.   Mae’n nodi ei bod yn rhy fuan i ddweud a yw 
gwelliannau mewn diogelu oedolion wedi’u gwreiddio’n llawn. 
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3SUT MAE POBL YN LLUNIO EIN 
GWASANAETHAU? 
Mae Gwasanaethau Cymdeithasol Caerdydd wedi ymrwymo i greu’r amodau sy’n hyrwyddo ac yn 
ymgorffori ymgysylltiad effeithiol ac ystyrlon gyda phobl, a’i roi wrth wraidd ein holl weithgareddau 
datblygu ac adolygu gwasanaethau.  Drwy gynnig amrywiaeth o wahanol weithgareddau ymgysylltu 
a chyfranogi ein nod yw rhoi pobl wrth wraidd ein penderfyniadau a 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 ar lefel ac mewn ffordd sy’n addas iddynt. 

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

•  Datblygu Storïau Digidol lle mae dinasyddion yn cael cyfle i rannu ar ffilm eu profiadau o 
dderbyn gwasanaethau.   Cynhyrchwyd Storïau Digidol ar gyfer Cymorth i Deuluoedd a Think Safe 
(camfanteisio rhywiol). Bydd stori ar gyfer gofalwyr ifanc yn dilyn yn 2020/21.

•  Cynhaliwyd cyfarfodydd rheolaidd gyda’r gymuned leol mewn perthynas ag Anffurfio Organau 
Cenhedlu Benywod.

•  Cefnogi dinasyddion i gymryd rhan yn ein proses recriwtio am staff fel aelodau panel cyfweld 
yn unol â’n Gweithdrefn Recriwtio Ddiogel. Un enghraifft o broses recriwtio yn ystod y 
flwyddyn a oedd yn cynnwys dinasyddion yw swydd rheolwr Canolfan Adnoddau Pobl Ifanc yn y 
gwasanaethau i blant.

•  Grwp Bright Sparks - mae’r grŵp 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).

•  Seremoni Wobrwyo Flynyddol Bright Sparks yn dathlu llwyddiant a chyflawniadau Plant sy’n 
Derbyn Gofal a’r Rhai sy’n Gadael Gofal, a drefnwyd ac a gynhaliwyd gan blant a phobl ifanc.

•  Roedd cynlluniau ar waith i gynnwys plant yn yr adolygiad o’r Strategaeth Rhianta Corfforaethol, 
fodd bynnag, bydd hyn yn cael ei drosglwyddo i 2020/21 oherwydd COVID-19. 

•  Cynhaliwyd digwyddiad ymgynghori ar gyfer gofalwyr maeth ym mis Chwefror 2020.  Cafodd y 
digwyddiad ei gynnal mewn dull Arwyddion Diogelwch i sefydlu tŷ pryderon, tŷ breuddwydion a thŷ o 
bethau da i deuluoedd maeth ac yna gofynnwyd iddynt enwi’r ymrwymiadau yr oeddent am eu cael 
gan wasanaethau plant, addysg, yr heddlu a gwasanaethau eraill.

•  Roedd pobl ifanc yn ymwneud â datblygu’r Strategaeth Gwasanaethau Plant a chafodd y  
Strategaeth Gwasanaethau Oedolion ei gyd-gynhyrchu â dinasyddion.

https://www.dropbox.com/s/twh53t9bjzg3xpj/Support%20for%20Families%20draft.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/twh53t9bjzg3xpj/Support%20for%20Families%20draft.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nf9bfif6xe8chzw/Think%20Safe%20new%20edit.mov?dl=0. 
https://www.dropbox.com/s/nf9bfif6xe8chzw/Think%20Safe%20new%20edit.mov?dl=0. 
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Adroddiad Blynyddol Gwasanaethau Cymdeithasol yr Awdurdod Lleol 2019/2020

•  Roedd pobl ifanc yn ymwneud â datblygu’r Strategaeth Gwasanaethau Plant a chafodd y  
Strategaeth Gwasanaethau Oedolion ei gyd-gynhyrchu â dinasyddion.

•  Cynhaliwyd cryn dipyn o ymgynghori / ymgysylltu fel rhan o ad-gomisiynu gwasanaethau gofal 
cartref.  Roedd hyn yn cynnwys holiaduron ar gyfer teuluoedd ac ymarferwyr, grŵp ffocws gyda 
Diverse Cymru, cyfarfodydd gweithgor, cyfarfodydd rheolaidd gyda darparwyr, sesiynau Profi a Dysgu, 
gweithdai gyda staff ac ymgysylltu â’r gymuned gyda phaneli amrywiol yn cynrychioli’r gymuned o 
Bobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (BAME).

•  Anabledd Dysgu - adborth gan bobl a rhieni a gofalwyr am eu profiad o wasanaethau; clywyd 
safbwyntiau pobl ifanc sydd wedi cael cymorth i gael cyflogaeth; clywyd barn rhieni ag anableddau dysgu 
am eu profiad o’r Gwasanaethau Cymdeithasol; cysylltwyd â rhieni oedolion ag anableddau dysgu.

•  Digwyddiad Dysgu Anghenion Dysgu Ychwanegol - rhoddodd rhieni a fu’n siarad adborth ar 
brofiadau plentyn ag anghenion dysgu ychwanegol o’r gwasanaethau i’r blynyddoedd cynnar. 

•  Cynhaliwyd gweithdai rhanbarthol yn cynnwys  gofalwyr i lywio datblygiad y Strategaeth 
Gofalwyr - roedd hyn yn cynnwys ymgysylltu â gofalwyr ifanc i lywio manyleb y gwasanaeth.  Fe 
ymgysylltodd yr Uned Hyfforddi hefyd gyda gofalwyr mewn perthynas â darparu hyfforddiant a 
sut i wella cyfathrebu â gofalwyr.

Arolygon

Gwnaed gwaith ar y pedwerydd arolwg cenedlaethol dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a lles 
(Cymru) 2014.  Ceir crynodeb o’r canlyniadau ym manylion yr adroddiad. 

• Dosbarthodd y gwasanaethau i oedolion 3,071 o holiaduron. 
 o Y gyfradd ymateb oedd 21% i oedolion oedd angen gofal a chymorth a 26% i ofalwyr. 

• Cyhoeddodd y gwasanaethau i blant:
 o 1,189 o holiaduron i blant dros 7 oed. 
 o 1,365 o holiaduron i rieni. 
 o Y gyfradd ymateb oedd 12% i blant a 6% i rieni.

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. Gweler Cyngor Caerdydd 
Adroddiad Adborth Blynyddol 2019/20 am ragor o wybodaeth.
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“Diolch am fod yma ac am ein helpu ni gyda’n problemau.” - Plentyn

“Diolch am bopeth. Rydych chi wedi bod yn rhyfeddol. Rydym wedi mwynhau 
treulio amser gyda chi bob wythnos a chael eich help gydag unrhyw bryderon 

sydd gennym.  Rydym wrth ein bodd eich bod mor agored a gonest  gyda 
phopeth. Mae’n rhinwedd wych sydd gennych.  Dylech bob amser gael clust i 
wrando heb farn.  Dylech wybod y byddwn ni a’r plant yn eich colli. Dyw hyd 
yn oed R ddim eisiau i chi fynd achos rydych yn “hardd a hyfryd i bobl eraill 
gyda phersonoliaeth garedig” - dyna sut mae R yn eich disgrifio. - Rhiant

“Rhoddodd y Gwarcheidwad dystiolaeth a... 
Canmolodd y weithwraig gymdeithasol am 
ansawdd uchel ei thystiolaeth ysgrifenedig 

a llafar.  Cadarnhaodd ei bod yn cytuno 
â’r cynlluniau gofal terfynol diwygiedig a’r 

cynllun diogelwch.” 
- Gwarcheidwad mewn perthynas ag 

achos gwasanaethau plant sy’n destun 

“Galwodd Mrs L, roedd am 
anfon ei diolch i chi,  dywedodd 
fod eich cymorth wedi bod yn 

rhyfeddol a’ch bod wedi gofalu 
amdani yn wirioneddol. Roedd 
hefyd am ddiolch i S a D am 
eu cymorth yn y 30 diwrnod 

diwethaf.  Pwysleisiodd Mrs L ei 
bod wir am i chi wybod pa mor 

rhyfeddol yr ydych wedi bod 
wrth ei chefnogi.”

Gwasanaethau Oedolion 
(defnyddiwr gwasanaethau): 

“Siaradais â merch Mrs B neithiwr wrth iddi adrodd bod ei mam yn mynd i’r ysbyty 
am ei llawdriniaeth.   Diolchodd i’r holl Ofalwyr am eu gofal diamod, ond yn enwedig 
roedd am i mi ddiolch yn fawr i chi gan ei bod yn dweud eich bod yn arbennig iawn.   
Soniodd pe gallai eich cael i ofalu am ei mam am byth, y byddai’n gwneud hynny.”

- Merch i ddefnyddiwr Gwasanaethau Oedolion
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Adroddiad Blynyddol Gwasanaethau Cymdeithasol yr Awdurdod Lleol 2019/2020
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4HYRWYDDO 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 rydym wedi’u cyflawni yn ystod y flwyddyn.  Pa wahaniaeth 
wnaethon ni?

Beth roedden ni wedi bwriadu ei wneud y llynedd?  I ba raddau y llwyddasom? 

Beth y bwriadasom ei wneud y llynedd a Statws Coch Melyn Gwyrdd
Ymgorffori dull sy'n seiliedig ar hawliau ar gyfer oedolion a phlant ym mhopeth a wnawn 
Grymuso pobl i gael dewis a rheolaeth dros eu bywydau eu hunain drwy gynnig Taliadau Uniongyrchol i bobl 
Rhoi’r gallu i’r holl bobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol chwarae rôl weithredol a chanolog wrth 
gynllunio i ddod yn oedolyn.
Cynorthwyo gofalwyr ifainc a’r rhai sy’n gadael gofal ag ystod eang o ymyriadau, yn cynnwys 
cymorth i mewn i waith, cymorth ag anghenion trafnidiaeth a darpariaeth lles ehangach. 
Datblygu Siarter Cyfranogiad Rhieni i wella ein gwaith partneriaeth gyda rhieni 
Datblygu a gweithredu gwasanaeth i ofalwyr ifanc 
Gweithredu cynllun gwella ar gyfer y Gwasanaeth Swyddog Adolygu Annibynnol
Gweithredu'r model newydd ar gyfer Timau Adnoddau Cymunedol (TAC), gan gynnwys y 
Gwasanaeth Ewch â Fi Adre+, i wella ac ehangu'r ddarpariaeth i alluogi pobl i fyw bywydau da gartref
Gweithredu'r model 'Rhyddhau i Asesu' erbyn mis Mawrth 2021, gan adeiladu ar lwyddiant y Pwynt 
Cyswllt Cyntaf (PCC), gan alluogi mwy o bobl i gael eu rhyddhau'n ddiogel drwy ddatblygu gwasanaethau
gofal nos
Gweithredu cynllun gwella ar gyfer Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid 


Mae plant a'u teuluoedd yn cael eu galluogi fwyfwy drwy weithredu Arwyddion Diogelwch ar 
draws y gwasanaethau i blant i nodi eu cryfderau, eu pryderon a'u newidiadau eu hunain sydd eu 
hangen i gyflawni eu hamcanion. 


Gwell profiad i ofalwyr ifanc oherwydd datblygu llwybrau clir a'u hymwneud â datblygu 
gwasanaethau. 


Gwell profiad o bontio i bobl ifanc ag anableddau oherwydd eu hymwneud â datblygu eu cynllun 
pontio a chreu gwasanaeth anabledd i bob oed.


Rhoi’r gallu i bobl wneud eu penderfyniadau eu hunain a rheoli’r gwasanaethau gofal y maent yn 
eu derbyn trwy ddefnyddio Taliadau Uniongyrchol. 


Clywir lleisiau pobl, gwrandewir yn well arnynt ac fe'u hystyrir o ganlyniad i weithredu dull sy'n 
seiliedig ar gryfderau wrth weithio gydag oedolion. 
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Adroddiad Blynyddol Gwasanaethau Cymdeithasol yr Awdurdod Lleol 2019/2020

Y DIWEDDARAF AM BERFFORMIAD A CHANLYNIADAU’R AROLWG  

Pobl sy’n fodlon â’r gofal a’r cymorth a 
dderbyniwyd ganddynt 

IE

NA

WEITHIAU

DDIM YN
GWYBOD

Pobl sy’n dweud eu bod yn teimlo y buont yn rhan o unrhyw 
benderfyniadau a wnaed ynghylch eu gofal a chymorth 

79%

4%
15%

1%
IE

NA

WEITHIAU

DDIM YN
GWYBOD

75%

7%
14%

5%

Pobl â chynllun gofal a chymorth sy’n dweud eu bod 
yn gwybod â phwy i gysylltu yn y Gwasanaethau 

Cymdeithasol ynghylch eu gofal a’u cymorth  

IE

NA

WEITHIAU

DDIM YN
GWYBOD

78%

10%
9%

3%

Pobl sy’n dweud eu bod wedi cael eu trin
ag urddas a pharch 

92% 7% 1% 1%

Pobl sy’n dweud eu bod wedi derbyn yr wybodaeth a’r 
cyngor cywir pan oedd angen hynny arnynt 

72% 19% 6% 3%

79.7%
o asesiadau a 
gwblhawyd i 
blant o fewn 

amserlenni statudol
(3,077 / 3,861)

81.4  
(1,959 / 2,408)

Canran yr oedolion a gafodd 
gymorth gan y Gwasanaeth 

Gwybodaeth, Cyngor a 
Chymorth (GCC)  ac sydd heb 
gysylltu â’r gwasanaeth eto yn 

ystod y flwyddyn

2018/19 = 81.1% (1,790 / 2,207)

t

Cyfanswm nifer y plant ac 
oedolion y mae angen gofal 

a chymorth arnynt sy’n 
defnyddio’r Cynllun Taliadau 

Uniongyrchol 
(2018/19 = 966)

1,010  

t

t
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Y newid y dymunwn ei weld  Beth yw ein blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn 
nesaf a pham? 

•   Datblygu Siarter Cyfranogiad erbyn mis Mawrth 2021 i wella ein gwaith partneriaeth gyda phlant, pobl 
ifanc a rhieni. 

•   Galluogi’r holl bobl ifanc gydag anghenion dysgu ychwanegol sy’n hysbys i’r gwasanaethau cymdeithasol 
i chwarae rôl weithredol a chanolog wrth gynllunio at ddod yn oedolyn yn ystod y flwyddyn.

•  Rhoi gwasanaeth newydd ar waith i gefnogi gofalwyr ifanc erbyn Mawrth 2021.

•   Rhoi’r fenter galluogi cymorth a gofal ar waith yn llawn gan ddefnyddio model gofal a chymorth haen 
ganolraddol newydd erbyn Mawrth 2021 a fydd yn cynnwys:

 o   Model Timau Adnoddau Cymunedol newydd;
 o   Un pwynt mynediad
 o   Model ail-alluogi preswyl newydd.

•   Paratoi ar gyfer cyflwyno’r ddeddfwriaeth Diogelu Rhyddid (unwaith i’r cod ymarfer newydd gael ei 
ryddhau) sy’n disodli’r Trefniadau Diogelu Rhag Colli Rhyddid presennol i weithredu system newydd ar 
gyfer awdurdodi amddifadedd rhyddid mewn gofal.

•  Ymgorffori dull sy’n seiliedig ar hawliau ar gyfer oedolion ym mhopeth a wnawn yn ystod y flwyddyn.
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Adroddiad Blynyddol Gwasanaethau Cymdeithasol yr Awdurdod Lleol 2019/2020

GWEITHIO GYDA PHOBL A PHARTNERIAID I DDIOGELU A 
HYRWYDDO IECHYD CORFFOROL A MEDDWL POBL A’U  LLES 
EMOSIYNOL 

Canlyniadau rydym wedi’u cyflawni yn ystod y flwyddyn. Pa wahaniaeth 
wnaethon ni?


Plant sy'n derbyn gwasanaethau mewn ffordd fwy amserol yn dilyn gwelliant ym mhrydlondeb 
cwblhau asesiadau lles 

 Mae pobl ifanc yn cael gwasanaeth mwy cyson yn dilyn lansio Gwasanaeth y Glasoed. 


Manteisir i’r effaith ar annibyniaeth a lles pobl â phroblemau iechyd meddwl drwy ddatblygu 
opsiynau llety amgen i alluogi 'camu i lawr' o ofal 24 awr – Prosiect Tai Stryd Pentyrch.

Beth roedden ni wedi bwriadu ei wneud y llynedd? I ba raddau y llwyddasom

Beth y bwriadasom ei wneud y llynedd a Statws Coch Melyn Gwyrdd
Diweddaru'r canllawiau ar Gynllunio Pontio Amlasiantaethol ar gyfer pobl ifanc ag Anableddau Dysgu 
(AD) ac Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Datblygu dull sy'n seiliedig ar leoedd o wella lles ac amddiffyniad i blant a theuluoedd sy'n 
agored i niwed, gan dreialu ffyrdd newydd o weithio mewn ardal o'r ddinas erbyn mis Mawrth 2020
Cwblhau adolygiad gwasanaeth o'r Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid erbyn 2020 ac adolygu 
effeithiolrwydd ymyriadau gan y gwasanaeth i gyfraddau troseddu / aildroseddu 
Gwella iechyd meddwl a lles emosiynol ar gyfer pobl ifanc trwy weithio mewn partneriaeth i gynnig 
dull integredig o gynnig Cymorth Emosiynol ac Iechyd Meddwl i Blant a Phobl Ifanc 
Adolygu cynnydd yn erbyn y blaenoriaethau gwella allweddol a nodwyd o ganlyniad i Archwiliad o'r 
Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid gan Arolygiaeth Carchardai Ei Mawrhydi (HMIP) 2015 
Gwella gweithio integredig ar gyfer plant ag anghenion gofal parhaus ac anghenion 
iechyd cymhleth
Cefnogi pobl ag anableddau dysgu a bod yn fwy annibynnol drwy weithredu Strategaeth Gomisiynu 
Anableddau Dysgu Rhanbarthol erbyn mis Mawrth 2020 
Cefnogi pobl gyda phroblemau iechyd meddwl i fod yn fwy annibynnol drwy weithredu argymhellion 
yr Adolygiad Gwasanaethau Cymunedol ar y cyd â Bwrdd Iechyd y Brifysgol, o ran model dyfodol y 
Gwasanaethau Iechyd Meddwl yn y Gymuned, er mwyn cefnogi a darparu’n effeithiol wasanaethau 
iechyd meddwl yn y gymuned erbyn mis Mawrth 2020.
Parhau i ddatblygu a gwella cymorth cymunedol a chyfleoedd dydd i oedolion a phobl ifanc sy'n 
pontio â salwch meddwl drwy gydol 2019/20 drwy ymestyn gwasanaeth Tŷ Canna
Nodi a datblygu cyfleoedd i weithio gyda phartneriaid yn ystod 2019/20 i hyrwyddo Iechyd y Cyhoedd 
a lleihau anghydraddoldeb iechyd 
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Y DIWEDDARAF AM BERFFORMIAD A CHANLYNIADAU’R AROLWG  

Nifer y newydd-ddyfodiaid i’r 
system Cyfiawnder Ieuenctid 

o’i gymharu â 107 yn 2018/19

Y gyfradd Oedi Wrth Drosglwyddo 
Gofal am resymau gofal cymdeithasol 
fesul 1,000 o’r boblogaeth sy’n 75 oed 

neu’n hŷn.

Cyfanswm yr oedi am resymau gofal 
cymdeithasol i’r rhai 75+ oed = 143 yn 
2019/20 o 75 yn 2018/19 o ganlyniad 

i bwysau gaeaf yn rhedeg drosodd i 
fisoedd y gwanwyn a’r haf 104  

143  Cyfanswm yr achosion oedi am 
resymau gofal cymdeithasol i’r rhai 75 

oed yn 2019/20.  

6.07
t

t

t
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Adroddiad Blynyddol Gwasanaethau Cymdeithasol yr Awdurdod Lleol 2019/2020

Y newid y dymunwn ei weld.  Beth yw ein blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn 
nesaf a pham? 

•   Gweithredu’r canllawiau ar Gynllunio Pontio Amlasiantaethol ar gyfer pobl ifanc ag Anableddau Dysgu 
(AD) ac Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)

•   Parhau i ddatblygu a gwella cymorth cymunedol a chyfleoedd dydd i oedolion a phobl ifanc sy’n 
pontio â salwch meddwl yn ystod 20/20/21 drwy ymestyn gwasanaeth Tŷ Canna.

•   Adeiladu ar weithio integredig sydd eisoes wedi’i sefydlu i wella gwasanaethau i blant ag anghenion 
gofal parhaus ac iechyd cymhleth erbyn mis Mawrth 2021.

•   Ymateb i anghenion therapiwtig ac iechyd meddwl a lles plant sy’n derbyn gofal, eu rhieni a’u gofalwyr 
drwy ddatblygu ystod o wasanaethau therapiwtig gyda phartneriaid erbyn mis Rhagfyr 2022.

•   Cryfhau’r trefniadau llywodraethu a chyflawni yn y Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid erbyn mis Mai 
2020, a rhoi dulliau newydd o ostwng cyfraddau troseddu ac aildroseddu ar waith erbyn mis Mehefin 
2021.

•   Gweithio gyda phartneriaid i ddechrau gweithredu dull ymarfer sy’n cael ei lywio gan drawma 
(Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod) i’r gwaith a wnawn erbyn mis Mawrth 2021.

•   Parhau â’r gwaith ar ryddhau cleifion ag anghenion cymhleth o ysbytai gyda phartneriaid drwy ddull 
amlasiantaethol integredig i leihau nifer y bobl sy’n methu â chael eu rhyddhau o’r ysbyty neu’n 
wynebu oedi, yn ystod y flwyddyn.

•   Datblygu a darparu cymorth a gofal sy’n galluogi drwy gefnogi pobl ag anableddau a phroblemau iechyd 
meddwl i fod yn fwy annibynnol drwy ymgorffori dull anabledd pob oed erbyn mis Mawrth 2021.

•   Dadansoddi’r ddarpariaeth anabledd dysgu a lefelau’r galw presennol er mwyn llywio gwaith 
comisiynu ac adeiladu rhaglenni’r dyfodol erbyn mis Hydref 2020;

•   Gweithio gyda Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu i benderfynu sut y gellir gwella llwybrau i bobl sy’n 
dioddef problemau iechyd meddwl erbyn mis Mawrth 2021.

•   Gweithredu cynigion trawsnewidiol Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Caerdydd a’r Fro ar gyfer ‘Cymru 
Iachach’ erbyn 2021 i ddatblygu cymunedau gwydn ymhellach er mwyn cadw pobl yn annibynnol ac 
wedi’u cysylltu cyhyd â phosibl a hyrwyddo partneriaethau cynhyrchiol.

•   Nodi a datblygu cyfleoedd i weithio gyda phartneriaid yn ystod 2020/21 i hyrwyddo Iechyd y Cyhoedd a 
lleihau anghydraddoldeb iechyd 
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RHOI CAMAU AR WAITH I AMDDIFFYN A DIOGELU POBL RHAG 
CAMDRINIAETH, ESGEULUSTOD A NIWED.

Canlyniadau rydym wedi’u cyflawni yn ystod y flwyddyn. Pa wahaniaeth 
wnaethon ni?

 Cryfhau diogelu ymhellach drwy weithredu Gweithdrefnau newydd Diogelu Cymru Gyfan.


Caiff pobl ifanc sy’n wynebu risg o gamfanteisio neu sydd wedi profi hynny, eu diogelu'n well drwy 
gyfrwng hyfforddiant camfanteisioi rieni a gwell dealltwriaeth o wahanol fathau o gamfanteisio 
(e.e. camfanteisio troseddol) a diogelu cyd-destunol.


Mae pobl yn cael eu hamddiffyn yn well oherwydd bod gan bartneriaid ym maes addysg ac 
iechyd well dealltwriaeth o gyfrifoldebau diogelu a phryd y dylent gyfeirio ymarferydd ar gyfer 
pryderon diogelu. 


Gwell diogelu oedolion sy’n wynebu risg ledled Caerdydd drwy wella prosesau a gwneud y 
gwasanaeth yn fwy hygyrch i'r rhai sy'n dymuno adrodd am bryder.


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


Cymorth parhaus i wella diogelu drwy gryfhau prosesau sicrhau ansawdd ar draws y 
Gwasanaethau Cymdeithasol. 

Beth roedden ni wedi bwriadu ei wneud y llynedd? I ba raddau y llwyddasom? 

Beth y bwriadasom ei wneud y llynedd a Statws Coch Melyn Gwyrdd
Gweithredu’r Gweithdrefnau Diogelu ‘Cymru Gyfan’ newydd erbyn mis Mawrth 2020 – mewn 
cydweithrediad â staff a phartneriaid – er mwyn sicrhau bod oedolion a phlant sydd mewn perygl yn cael 
eu hamddiffyn rhag niwed
Ymgorffori'n llawn Bolisi Diogelu Corfforaethol y Cyngor erbyn mis Mawrth 2020 er mwyn sicrhau dull 
effeithiol o weithredu ar draws y Cyngor 
Gweithredu’r Strategaeth Camfanteisio i gynnwys themâu newydd a’r rhai sy’n dod i’r amlwg ym maes 
cam-fanteisio, erbyn mis Mawrth 2020
Sicrhau bod plant ac oedolion yn cael eu hamddiffyn rhag perygl o niwed a chamdriniaeth drwy godi 
ymwybyddiaeth ymysg y cyhoedd a gweithwyr proffesiynol gydol cyfnod y cynllun 
Ymgorffori’r Fframwaith Sicrwydd Ansawdd yn y Gwasanaethau Plant ac Oedolion erbyn Mawrth 2020  
i sicrhau bod plant, teuluoedd ac oedolion yn elwa o’r safon gwasanaeth uchaf posibl o fewn adnoddau  
Gweithredu trefniadau newydd o fewn yr Hyb  Diogelu Amlasiantaethol (MASH) i ystyried y 
Gwasanaeth Cymorth Cynnar newydd
Gweithredu'n llawn y cynllun gwella ar gyfer diogelu oedolion 
Gweithredu system newydd o sicrhau ansawdd darparwyr i ymyrryd yn gynharach pan fo arwyddion 
cynnar o bryder am ansawdd 
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Adroddiad Blynyddol Gwasanaethau Cymdeithasol yr Awdurdod Lleol 2019/2020

Y DIWEDDARAF AM BERFFORMIAD A CHANLYNIADAU’R AROLWG  

Pobl sy’n dweud eu bod yn teimlo’n ddiogel 

IE

NA

WEITHIAU

DDIM YN
GWYBOD

78%

5%
16%

1%

Hyd yr amser ar gyfartaledd yr oedd yr 
holl blant ar y gofrestr amddiffyn plant yn 

ystod y flwyddyn 

2018/19 = 233 diwrnod

95.9% 
Canran yr ymholiadau 

amddiffyn oedolion 
a gwblhawyd o fewn 

terfynau amser 
statudol  

2018/19 = 84.0%

213
diwrnod 

9.5 
(40 / 422)

% o ailgofrestriadau 
plant ar gofrestrau 
amddiffyn plant 
awdurdodau lleol

O’r 422 o blant a 
ychwanegwyd at y Gofrestr 
Amddiffyn Plant (CAP) yn 
ystod y flwyddyn, roedd 40 
wedi bod ar y CAP yn ystod y 
12 mis blaenorol

t

(1,467 / 1,530)

t

t
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Y newid y dymunwn ei weld.  Beth yw ein blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn 
nesaf a pham? 

•   Gwneud cynnydd sylweddol ar draws holl gyfarwyddiaethau’r Cyngor i fynd i’r afael â chamau a 
nodwyd yn yr hunanwerthusiadau diogelu corfforaethol erbyn mis Mawrth 2021;

•   Sicrhau bod plant ac oedolion yn cael eu hamddiffyn rhag y perygl o niwed a chamdriniaeth drwy 
ymwreiddio’r Gweithdrefnau Diogelu Cymru newydd mewn ymgynghoriad â staff a phartneriaid – 
er mwyn sicrhau bod oedolion a phlant sydd mewn perygl yn cael eu hamddiffyn rhag niwed

•   Sicrhau bod plant ac oedolion yn cael eu hamddiffyn rhag y perygl o niwed a chamdriniaeth drwy 
weithredu’r Strategaeth Cam-fanteisio i gynnwys themâu newydd o gam-fanteisio ar blant ac 
oedolion erbyn Mawrth 2021. 

•   Ymgorffori’r Fframwaith Sicrhau Ansawdd i wella ansawdd arfer a chanlyniadau ar draws y 
Gwasanaethau Cymdeithasol erbyn mis Mawrth 2022.

•   Deall a chytuno ar ofynion yr Hyb Diogelu Amlasiantaethol a’i integreiddio â chymorth cynnar a 
phartneriaid i’n galluogi i bennu strwythur y dyfodol a dechrau gweithio tuag at weithredu’r strwythur 
newydd erbyn mis Mawrth 2021. 

•   Cynyddu ymwybyddiaeth o’r Strategaeth Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais 
Rhywiol o fewn y gwasanaethau i blant erbyn mis Mawrth 2021 fel bod gweithwyr cymdeithasol yn 
deall goblygiadau’r strategaeth ar ymarfer.

•   Adolygu’r galw yng Nghadeirydd Cynhadledd Amddiffyn Plant / y Gwasanaeth Swyddog 
Adolygu Annibynnol a rhoi trefniadau ar waith i reoli’r galw a gwella prydlondeb erbyn mis 
Mawrth 2021.

•   Datblygu Strategaeth Pobl Ar Goll erbyn mis Mawrth 2021 ar y cyd â phartneriaid allweddol i gefnogi 
ymateb amlasiantaethol lleol i bobl sydd ar goll. 

•   Gweithredu model hybrid ar gyfer adolygiadau a chynadleddau ystod y flwyddyn yn seiliedig ar 
ddysgu o’n hymateb i argyfwng COVID-19. 

•   Datblygu dull cyd-destunol o ddiogelu i fynd i’r afael â risg ychwanegol gan deulu ac ymateb iddo 
erbyn mis Mawrth 2022.

•   Datblygu systemau sicrhau ansawdd darparwyr ar gyfer gwasanaethau a reoleiddir a gomisiynir yn 
allanol ar draws y gwasanaethau i oedolion a’r gwasanaethau i blant i gefnogi trefniadau newydd ar 
gyfer sicrhau gwasanaethau.

•   Gweithredu Cynllun Gwella’r Ddyletswydd Frys erbyn mis Mawrth 2021, er mwyn sicrhau bod dull 
effeithiol ar y cyd yn cael ei ymgorffori ledled Caerdydd a’r Fro. 
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Adroddiad Blynyddol Gwasanaethau Cymdeithasol yr Awdurdod Lleol 2019/2020
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ANNOG A CHEFNOGI POBL I DDYSGU, DATBLYGU A CHYFRANOGI 
MEWN CYMDEITHAS 

Canlyniadau rydym wedi’u cyflawni yn ystod y flwyddyn. Pa wahaniaeth 
wnaethon ni?


Gwella cyfleoedd i blant sy'n derbyn gofal a phobl sy’n gadael gofal trwy ymgorffori Cynllun 
Hyfforddi Dechrau Disglair i’r Gwasanaeth i Mewn i Waith.   


Gwell gwybodaeth a chynigion i unigolion sy'n darparu cymorth gan y sefydliad mwyaf addas ar yr 
adeg gywir ar ôl datblygu a gweithredu llwybrau newydd rhwng y gwasanaethau i blant, addysg, 
gwasanaethau i oedolion ac iechyd. 



Rydym mewn sefyllfa well i wella digonolrwydd lleoliadau lleol drwy weithio'n wahanol gydag 
Asiantaethau Maethu Annibynnol a darparwyr preswyl i fanteisio i'r eithaf ar gyfleoedd lleoli lleol 
i blant Caerdydd, a thrwy ddatblygu ein darpariaeth maethu fewnol a lleoliadau preswyl gyda'r 
bwriad yn y pen draw bod plant Caerdydd sy'n derbyn gofal yn cael y cyfle gorau i gael y cymorth 
cywir yn y lle cywir ar yr adeg gywir, drwy weithredu'r Strategaeth Comisiynu ar gyfer Plant.


Gwella ansawdd bywyd pobl â dementia trwy ddatblygu cyfleoedd dydd arbenigol a gweithio tuag 
at Statws Dinas sy’n Deall Dementia.
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Adroddiad Blynyddol Gwasanaethau Cymdeithasol yr Awdurdod Lleol 2019/2020

Beth roedden ni wedi bwriadu ei wneud y llynedd? I ba raddau y llwyddasom? 

Beth y bwriadasom ei wneud y llynedd a Statws Coch Melyn Gwyrdd

Adolygu llwybrau i blant â nam ar y synhwyrau a datblygu gwaith partneriaeth ymhellach ar draws 
y Gwasanaethau Plant ac Oedolion a chyda sefydliadau nam ar y synhwyrau yn y 3ydd sector yn ystod 
2019/20 i: 
• Wella mynediad i wybodaeth a gwasanaethau i blant ac oedolion â nam ar y synhwyrau
•  Cynnig llwybrau clir a chyson rhwng y Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Gyfarwyddiaeth Addysg 

a chyda sefydliadau nam ar y synhwyrau yn y 3ydd sector i gefnogi plant ac oedolion â nam ar y 
synhwyrau yng Nghaerdydd 

Galluogi mwy o blant i fyw yn nes at Gaerdydd 
•  Datblygu Strategaeth Gomisiynu a Strategaeth Safle yn y Farchnad gynhwysfawr i fapio’r angen 

yn erbyn adnoddau a dylanwadu’r farchnad leol i gynnig ystod o ddarpariaethau i ateb anghenion Plant 
sy’n Derbyn Gofal erbyn Medi 2019

• Cynyddu nifer y gofalwyr maeth Awdurdod Lleol (yn cynnwys gofalwyr teulu) erbyn Mawrth 2020
• Cynyddu ystod y ddarpariaeth breswyl leol trwy gomisiynu 20 lleoliad newydd erbyn Mawrth 2020
•  Gweithio gyda’r gwasanaeth mabwysiadu rhanbarthol i gynyddu nifer y lleoliadau mabwysiadu erbyn 

Mawrth 2020 
Adolygu'r Strategaeth Rhianta Corfforaethol erbyn mis Rhagfyr 2019 i hyrwyddo cyflawni'r un 
canlyniadau cadarnhaol i blant mewn gofal ag y byddai pob rhiant da am eu cael ar gyfer eu plant eu 
hunain, gan fynd i'r afael â'r meysydd lle nad yw canlyniadau fel y dylent fod mewn addysg a llety 
Fel Dinas Sy’n Deall Dementia, cefnogi’r rhai y mae dementia yn effeithio arnynt i gyfrannu at fywyd eu 
cymuned a chymryd rhan ynddo drwy:
•   Gyflawni hyfforddiant Deall Dementia ym mhob rhan o’r Awdurdod â’r nod o sicrhau cydymffurfiaeth o 

100% ymhlith staff y Cyngor erbyn Ebrill 2021; 
•   Datblygu hyfforddiant e-fodiwl ar y cyd â Chymdeithas Alzheimer’s a gyflwynir drwy Academi Caerdydd 

erbyn Mawrth 2020
•   Annog busnesau i Ddeall Dementia erbyn mis Mawrth 2020
•   Datblygu gwefan sy’n canolbwyntio ar ddementia erbyn Mawrth 2020 i helpu’r rhai sy’n byw â’r cyflwr, 

eu gofalwyr a’u teuluoedd yn ogystal â busnesau sydd eisiau eu cynorthwyo’n well.
•   Cynnal digwyddiadau ymwybyddiaeth dementia sy’n canolbwyntio ar ardaloedd lleol
Mynd i’r afael ag allgau cymdeithasol a gwella ansawdd bywyd pobl hŷn drwy ddatblygu gwaith 
sy’n pontio’r cenedlaethau mewn ysgolion, grwpiau cymunedol, canolfannau hamdden a phartneriaid 
sector preifat
Gweithredu cynigion trawsnewidiol Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Caerdydd a'r Fro ar gyfer 'Cymru 
Iachach' erbyn 2021 i ddatblygu ataliaeth a chymunedau gwydn ymhellach, er mwyn cadw pobl yn 
annibynnol ac wedi'u cysylltu cyhyd â phosibl 
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Y DIWEDDARAF AM BERFFORMIAD A CHANLYNIADAU’R AROLWG  

Pobl sy’n dweud eu bod yn teimlo’n fodlon ar eu 
rhwydweithiau cymdeithasol 

IE

NA

WEITHIAU

DDIM Y
GWYBOD

Pobl sy’n dweud eu bod yn gallu gwneud yr hyn 
sy’n bwysig iddynt

81%

4%
15%

1%
IE

NA

WEITHIAU

DDIM Y
GWYBOD

48%

12%
38%

1%

954
Nifer y Plant 
sy’n Derbyn 
Gofal (PDG) 
ar 31 Mawrth 

o’i gymharu â 
902 yn 2018/19

t
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Adroddiad Blynyddol Gwasanaethau Cymdeithasol yr Awdurdod Lleol 2019/2020

Y newid y dymunwn ei weld.  Beth yw ein blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn 
nesaf a pham? 

•   Datblygu llwybr integredig ar draws y bartneriaeth i wella gwasanaethau ar gyfer plant ag anghenion dysgu 
ychwanegol erbyn mis Mawrth 2021 

•   Ail-gynllunio ein Gwasanaeth Maethu Awdurdod Lleol erbyn Mawrth 2012 i gynyddu nifer y cartrefi 
gofalwyr maeth i blant yng Nghaerdydd

•   Rhoi cynllun gweithredu’r Strategaeth Rhianta Corfforaethol adolygedig ar waith erbyn Mawrth 2023 i 
wella canlyniadau a lles plant sy’n derbyn gofal drwy wneud y canlynol:

 o    Datblygu trefniadau partneriaeth mewn cysylltiad â mynediad i addysg a chyrhaeddiad addysgol ar 
gyfer plant sy’n derbyn gofal;

 o    Gwella’r trefniadau pontio a symud ymlaen i addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant i’r rhai sy’n gadael 
gofal erbyn Mawrth 2021.

•   Cynyddu argaeledd lleoliadau lleol erbyn mis Rhagfyr 2022 drwy ymgysylltu â’r farchnad gydweithredol 
ag asiantaethau maethu annibynnol i lunio darpariaeth er mwyn diwallu anghenion ein plant a’n pobl 
ifanc yn well. 

•   Datblygu ymhellach ein dealltwriaeth o anghenion plant a phobl ifanc drwy gwblhau dadansoddi 
anghenion manwl.

•   Adolygu’r broses canfod lleoliadau erbyn mis Rhagfyr 2020 er mwyn sicrhau bod plant yn cael eu rhoi yn y 
lleoliad cywir ar eu cyfer. 

•   Gweithredu’r cynllun rhanbarthol mewn ymateb i argymhellion yn y Fframwaith Maethu Cenedlaethol 
erbyn mis Mawrth 2021. 

•  Datblygu cartref asesu preswyl ar gyfer plant yng Nghaerdydd erbyn mis Mawrth 2021.

•   Datblygu cynllun recriwtio effeithiol gyda’r Gwasanaeth Mabwysiadu Rhanbarthol i gynyddu nifer y 
lleoliadau mabwysiadu erbyn Mawrth 2021.

•   Fel Dinas Sy’n Deall Dementia, cefnogi’r rhai y mae dementia yn effeithio arnynt i gyfrannu at fywyd y 
gymdeithas a chymryd rhan ynddo drwy:

 o    Gyflawni hyfforddiant Deall Dementia ym mhob rhan o’r Awdurdod â’r nod o sicrhau cydymffurfiaeth 
o 100% ymhlith staff y Cyngor erbyn Ebrill 2021; 

 o    Datblygu rhaglen ymgysylltu ag ysgolion gan gynnwys ei gwneud yn ofynnol i staff ysgolion 
ymgymryd â’r hyfforddiant e-fodiwl. 

 o    Annog busnesau i ddatgan eu hymrwymiad i Ddeall Dementia drwy gyflwyno rhaglen 
ymwybyddiaeth ac ymgysylltu’r Cyngor;

 o    Datblygu gwefan sy’n canolbwyntio ar ddementia i helpu’r rhai sy’n byw â’r cyflwr, eu gofalwyr a’u 
teuluoedd yn ogystal â busnesau sydd eisiau eu cynorthwyo’n well.

•   Mynd i’r afael ag allgau cymdeithasol a gwella ansawdd bywyd pobl hŷn drwy ddatblygu cydlynu 
cymunedol, pontio’n well rhwng y cenedlaethau drwy weithio gydag ysgolion, Hybiau, grwpiau cymunedol  a 
phartneriaid sector preifat yn ystod y flwyddyn.

•   Datblygu arbenigedd yn y defnydd o dechnoleg newydd i wella ansawdd bywyd pobl ag Anableddau Dysgu 
yn ystod 2020/21.
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Beth roedden ni wedi bwriadu ei wneud y llynedd? I ba raddau y llwyddasom? 

Beth y bwriadasom ei wneud y llynedd a Statws Coch Melyn Gwyrdd
Parhau i roi dull ar waith o arfer gwaith cymdeithasol sy’n seiliedig ar gryfderau i roi unigolion, 
teuluoedd a chymunedau wrth wraidd eu lles eu hunain drwy:
•  Adnewyddu’r Cynllun Gweithredu Arwyddion Diogelwch er mwyn ymgorffori arferion sy’n seiliedig 

ar gryfder mewn partneriaeth â theuluoedd i gefnogi plant i aros gyda theuluoedd, wedi’i 
gefnogi gan gynllun diogelwch erbyn mis Mawrth 2020

•  Sefydlu ac ymgorffori arfer sy’n seiliedig ar gryfderau yn y gwasanaethau i oedolion erbyn mis 
Mawrth 2022 

Gweithredu'r model darparu newydd o ran  gwasanaeth cymorth ac atal cynnar integredig i  
deuluoedd, plant a phobl ifanc erbyn mis Mehefin 2019 sy'n dwyn ynghyd amrywiaeth o ddarpariaeth 
amlasiantaethol ar draws tri gwasanaeth gwahanol; Porth Teuluoedd, Helpu Teuluoedd a Chymorth i 
Deuluoedd; gyda'r nod o leihau effaith profiadau niweidiol yn ystod plentyndod ar les
Sicrhau’r canlyniadau gorau posibl i blant a phobl ifanc y mae’r Cyngor yn gyfrifol amdanynt:
•  Gwella trefniadau cynllunio gofal ar gyfer plant sy’n derbyn gofal drwy leihau’r amser a gymerir i 

symud achosion ymlaen drwy broses y llys erbyn mis Mawrth 2020
Gweithredu'r protocol cynllunio gofal erbyn mis Mawrth 2020 er mwyn sicrhau cynllunio gofal ac asesu 
risg effeithiol gan ddefnyddio model sy'n seiliedig ar gryfderau 
Sicrhau bod oedolion sy'n ofalwyr di-dâl, sy’n gofalu am oedolion yn ystod blwyddyn ariannol 2019/20 
yn cael eu cefnogi i weithio tuag at gyflawni eu deilliannau personol 
Sicrhau bod unigolion yn cael cyfle i ailgysylltu â'u cymunedau 

CEFNOGI POBL I DDATBLYGU A CHYNNAL PERTHNASOEDD 
DOMESTIG, TEULUOL A PHERSONOL IACH YN DDIOGEL 

Canlyniadau rydym wedi’u cyflawni yn ystod y flwyddyn. Pa wahaniaeth 
wnaethon ni?


Mae mwy o deuluoedd yn cael y cymorth cywir ar yr adeg iawn ar ôl gweithredu'r Gwasanaeth Cymorth i 
Deuluoedd.


Mewn sefyllfa well i gefnogi teuluoedd a gwneud y defnydd gorau o adnoddau cymunedol a phartneriaid 
yn dilyn gweithredu'r model gweithio ardal newydd yn y gwasanaethau i blant. 


Mwy o blant yn cael eu cynorthwyo i barhau i fyw gydag aelodau o'r teulu drwy gynnydd mewn 
trefniadau gofal gan berthynas o 102 ar 31 Mawrth 2019 i 133 ar 31 Mawrth 2020.

 Sicrhau sefydlogrwydd i blant gyda 44 o achosion o fabwysiadu yn ystod y flwyddyn.


Mynediad mwy amserol a buddiol at gyfleoedd dydd gyda chanlyniadau mwy llwyddiannus i unigolion a 
gofalwyr yn dilyn cyflwyno llwybrau gwell 


Gwell cydnabyddiaeth i ofalwyr, gan sicrhau bod gofalwyr yn cael y wybodaeth gywir pan fydd ei 
hangen arnynt a'r cymorth cywir i hyrwyddo eu gallu i ofalu a chael bywyd y tu hwnt i ofalu o ganlyniad i 
ddatblygu dull strategol o ymdrin â gofalwyr ar draws y rhanbarth. 


Llai o debygolrwydd y bydd gofalwyr yn cyrraedd pwynt argyfwng drwy weithio gyda chydweithwyr 
cynradd ac uwchradd i nodi gofalwyr yn gynharach yn eu rôl gofalu.
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Adroddiad Blynyddol Gwasanaethau Cymdeithasol yr Awdurdod Lleol 2019/2020

Y DIWEDDARAF AM BERFFORMIAD A CHANLYNIADAU’R AROLWG  
Rhieni sy’n nodi eu bod yn teimlo eu bod yn rhan o unrhyw 

benderfyniadau a wneir am ofal a chymorth eu plentyn

IE

NA

WEITHIAU

DDIM Y
GWYBOD

Pobl sy’n dweud eu bod yn teimlo’n rhan o’u cymuned 
Gofalwyr sy’n dweud eu bod yn teimlo eu bod yn cael eu 

cefnogi i barhau â’u rôl gofalu barhaus

Gofalwyr sy’n adrodd eu bod yn teimlo eu bod yn rhan o’r 
gwaith o gynllunio’r cynllun gofal a chymorth ar gyfer y 

person y maent yn gofalu amdano 

62%

8%
27%

2%

51% 27% 19% 4% 57% 20% 23% 1%

IE

NA

WEITHIAU

DDIM Y
GWYBOD

77%

11%
11%

1%

o’r adolygiadau 
plant sy’n derbyn 

gofal a gynhaliwyd o 
fewn terfynau amser 

statudol yn ystod y 
flwyddyn 2019/20 

%
87.6
(2,201 / 2,512) 52.3

(1,046 / 2,000)

6.6
(76 / 1,148)

Mae perfformiad wedi 
gwella yn 2019/20, er 

gwaethaf y cynnydd yn nifer 
y plant sy’n derbyn gofal. 

o’r plant sy’n derbyn gofal a 
ddychwelodd adref o ofal yn 

ystod y flwyddyn

%

O’r 1,148 o blant sydd wedi derbyn 
gofal yn ystod y flwyddyn, mae 76 

wedi dychwelyd adref.

o’r plant a 
gefnogwyd i barhau i 
fyw gyda’u teulu

%

O’r 2,000 o blant â Chynllun Gofal a 
Chymorth ar 31 Mawrth 2020, roedd 
1,046 yn cael eu cefnogi i fyw gartref 
(h.y. ddim yn derbyn gofal). 

t
t

t

176Cafodd                 o blant eu rhoi dan ofal eu rhieni, ond maent 
yn parhau i fod yn destun Gorchymyn Gofal

133 Cafodd                  o blant eu gosod gyda gofalwyr a 
oedd yn berthnasau. 

80% 
(2,847 / 3,556)

833
Cwblhawyd

asesiad gofalwr 

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

t
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Y newid y dymunwn ei weld.  Beth yw ein blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn 
nesaf a pham? 

•   Parhau i leihau effaith profiadau niweidiol yn ystod plentyndod ar eu lles drwy:
 o    Datblygu ffyrdd newydd o adolygu a monitro cynnydd ac effaith y timau Porth Teuluoedd, 

Helpu Teuluoedd a thimau Cymorth i Deuluoedd erbyn Mawrth 2021.

•   Cefnogi plant i ddychwelyd yn ddiogel i’w cartrefi eu hunain yn ystod y flwyddyn gan ddefnyddio’r 
Fframwaith Ailuno.

•   Ymgorffori’r defnydd o Gynadledda Grŵp Teulu erbyn mis Mawrth 2021 cyn i blant ddod i dderbyn 
gofal er mwyn atal anghenion rhag gwaethygu a lleihau’r angen am gartrefi amgen.

•   Ail-lunio ein darpariaeth seibiant erbyn Mawrth 2021 i gynnig cyfleoedd seibiant byr hyblyg gan 
gynnwys darpariaeth frys ar gyfer plant ag anableddau.

•   Sicrhau bod prosesau cynllunio gofal eglur ar waith erbyn mis Mawrth 2021 a bod yr arfer 
hwnnw’n gadarn.

•   Gweithredu’r Cynllun Gwella Llys erbyn mis Mawrth 2021 i wella arfer yn yr Amlinelliad o Gyfraith 
Gyhoeddus a’r llysoedd.

•   Gweithredu Gwasanaeth Adnoddau Rhanbarthol i’r Glasoed erbyn mis Mawrth 2021 i gysoni 
dulliau gweithredu ar draws y rhanbarth. 

•   Yn dilyn gweithredu’r model gweithio ardal yn y gwasanaethau i blant, sicrhau ein bod yn gwneud 
y defnydd gorau o adnoddau cymunedol a phartneriaid i gefnogi teuluoedd yn well yn ystod y 
flwyddyn, gan gynnwys deall a mynd i’r afael ag effaith tlodi ar amddiffyn plant.

•   Cefnogi’r gwaith o weithredu’r Strategaeth Gofalwyr rhanbarthol erbyn mis Mawrth 2021 i sicrhau 
bod oedolion sy’n ofalwyr yn cael y cymorth cywir ar yr adeg gywir fel y gallant barhau â’u rôl gofalu a 
chael bywyd y tu allan i ofalu. 
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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

Canlyniadau rydym wedi’u cyflawni yn ystod y flwyddyn. Pa wahaniaeth 
wnaethon ni?


Gwellhawyd cyfleoedd i blant sy'n derbyn gofal a phobl sy’n gadael gofal trwy ymgorffori Cynllun 
Hyfforddi Dechrau Disglair i’r Gwasanaeth i Mewn i Waith.   


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


Mae gan unigolion y mae angen gofal arnynt gartref y cyfle gorau posibl i gyflawni'r hyn sy'n bwysig 
iddynt drwy ddatblygu model sy'n seiliedig ar ardal sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau ac sy'n hyrwyddo 
cynaliadwyedd y farchnad ddarparwyr yn y dyfodol. 

Beth roedden ni wedi bwriadu ei wneud y llynedd?   I ba raddau y llwyddasom

Beth y bwriadasom ei wneud y llynedd a Statws Coch Melyn Gwyrdd
Sicrhau’r canlyniadau gorau i blant a phobl ifanc y mae’r Cyngor yn gyfrifol amdanynt:
• Gwella canlyniadau addysgol i blant sy’n derbyn gofal erbyn mis Mawrth 2020 
•  Gwella’r trefniadau pontio a symud ymlaen i addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant i’r rhai sy’n 

gadael gofal erbyn Mawrth 2020
• Cynyddu’r llety a chymorth i’r rhai sy’n gadael gofal erbyn mis Mawrth 2020 
Deall effaith tlodi a defnyddio gwasanaethau cyngor ac i mewn i waith yn rheolaidd i sicrhau’r lefel 
uchaf o incwm a datrys problemau ag incwm a thai i deuluoedd.
Gweithio gyda phartneriaid ar leihau achosion o Oedi Wrth Drosglwyddo Gofal am resymau gofal 
cymdeithasol yn 2019/20 i gefnogi pobl i adael yr ysbyty’n fwy amserol a mynd i leoliad gofal 
mwy priodol
Cyflwyno dull newydd o roi gofal cartref gam wrth gam erbyn Mawrth 2021 sy'n adlewyrchu'n llawn 
y ddarpariaeth leol a chymunedol a blaenoriaethau'r Strategaeth Llety Pobl Hŷn.
Datblygu cyfleoedd dydd i bobl ag anableddau dysgu gan wella cyfleoedd i wirfoddoli a’r Gwasanaeth i 
mewn i Waith
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t

Y DIWEDDARAF AM BERFFORMIAD A CHANLYNIADAU’R AROLWG  

Pobl sy’n dweud eu bod wedi dewis byw mewn cartref 
gofal preswyl 

IE

NO

WEITHIAU

DDIM Y
GWYBOD

Oedolion ifanc sy’n dweud eu bod wedi derbyn cyngor, 
help a chymorth i’w paratoi ar gyfer bywyd fel oedolyn

69%

17%
2%

12%
IE

NA

WEITHIAU

DDIM Y
GWYBOD

42%

5%
11%

42%

Pobl sy’n dweud eu bod wedi derbyn gofal a chymorth 
trwy’r iaith o’u dewis 

IE

NA

WEITHIAU

DDIM Y
GWYBOD

Plant a phobl ifanc sy’n dweud eu bod yn fodlon ar bwy 
maen nhw’n byw gyda nhw

95%

1%
3%

1%
IE

NA

WEITHIAU

DDIM Y
GWYBOD

82%

2%
16%

1%

54.1
% o bobl sy’n gadael 
gofal sydd mewn addysg, 
hyfforddiant neu gyflogaeth 
12 mis ar ôl gadael gofal 
yn 2019/20 

41.5 % o’r holl bobl sy’n gadael 
gofal sydd mewn addysg, 
hyfforddiant neu gyflogaeth 
24 mis ar ôl gadael gofal 
yn 2019/20

21.4  % o’r holl bobl sy’n gadael 
gofal sydd wedi profi 
digartrefedd yn ystod 
blwyddyn 2019/20

Oedran yr oedolion ar gyfartaledd sy’n
mynd i gartrefi gofal preswyl 

926
diwrnod 

Hyd yr amser ar gyfartaledd y 
mae oedolion (65 oed neu hŷn) 
yn cael eu cefnogi mewn cartrefi 
gofal preswyl  

Pobl sy’n dweud eu bod yn byw yn y cartref cywir iddyn nhw 

69% 2% 17% 12% (40 / 74)

t

t

(39 / 94)

84  
(77 / 360)

t
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Y newid y dymunwn ei weld.  Beth yw ein blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn 
nesaf a pham? 

•   Sicrhau bod digon o lety ar gael erbyn mis Rhagfyr 2022 ar gyfer pobl ifanc sy’n agored i niwed a’r 
rheiny sy’n gadael gofal.

•  Datblygu Strategaeth y Glasoed mewn ymgynghoriad â phartneriaid erbyn mis Medi 2020. 

•   Datblygu cyfleoedd dydd i bobl ag anableddau dysgu, gwella cyfleoedd i wirfoddoli a’r Gwasanaeth 
i mewn i Waith

•   Cyflwyno’r dull newydd o roi gofal cartref gam wrth gam erbyn Tachwedd 2020 sy’n adlewyrchu’n 
llawn y ddarpariaeth leol a chymunedol a blaenoriaethau’r Strategaeth Tai i Bobl Hŷn.
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5SUT Y GWNAWN YR HYN A WNAWN

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

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

Mae gwasanaethau Cymdeithasol Caerdydd yn cydnabod pwysigrwydd 
anghenion y Gymraeg fel rhan o’r drefn asesu a gofal arferol ac wedi ymrwymo i 
gynnig a datblygu gwasanaethau Cymraeg.

Amcanion Safonau’r Gymraeg ar gyfer 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 darpariaeth gwasanaeth cyfrwng Cymraeg o fewn manylebau contractau, cytundebau lefel 
gwasanaeth a phrosesau cyllid grant trydydd sector ac annibynnol. 

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

Mae cynnydd yn ystod y flwyddyn wedi cynnwys: 

• Mae Fforwm Rhanbarthol gyda Bro Morgannwg a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro 
wedi parhau i gyfarfod i fynd ag amcanion ‘Mwy Na Geiriau’ yn eu blaen.  Bydd hyn yn gwella 
cydlyniant gweithgareddau Cymraeg o fewn y gwasanaeth, gyda phartneriaid, a bydd yn allweddol 
wrth geisio datrys anawsterau / problemau mewn modd cydlynol. 

• Cyfarfu’r Fforwm Rhanbarthol sawl gwaith yn ystod y flwyddyn, gan rannu arfer a gwersi ar draws 
y tri sefydliad.  Mae’r grwp wedi dechrau trafod y themâu canlynol o dan amcanion ‘Mwy Na 
Geiriau’ (MNG) a gyda’i gilydd byddant yn gweithredu ar gamau cysylltiol yn ystod 2020/21:

 o Amcan 1: Arweinyddiaeth Genedlaethol a Lleol, a Pholisi Cenedlaethol 
Cynyddu proffil y grŵp ac amcanion MNG, drwy strwythurau llywodraethu sefydliadol a 
phartneriaeth priodol.
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 o Amcan 2: Mapio, Archwilio, Casglu Data ac Ymchwil 
Deall ffynonellau a chyfyngiadau’r data sydd ar gael.         
Gweithio tuag at ddatblygu proffil cymunedol a gweithlu yn ystod 2020/21.

 o Amcan 3: Cynllunio Gwasanaethau, Comisiynu, Contractio a Chynllunio’r Gweithlu ac 
Amcan 4: Hyrwyddo ac Ymgysylltu 
Denu a datblygu’r gweithlu Cymraeg, a chryfhau cysylltiadau â  Strategaethau Gweithluoedd 
sefydliadau.  Cydweithio â Choleg Caerdydd a’r Fro i gynhyrchu ffilm recriwtio Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol ynghylch gwerth defnyddio sgiliau Iaith Gymraeg. 

  Gwerthuso yr hyn sydd yn gweithio a’r hyn y gellir ei ddatblygu o ran hyfforddiant sgiliau iaith staff.
  Deall sut a pha safonau i’w cyfathrebu i ddarparwyr a gaiff eu contractio.

 o 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 gwasanaeth, o ddechreuwyr i hyfforddi rhai hyfedr yn y Gymraeg.  Yn ychwanegol, 
mae Hyfforddiant Ymwybyddiaeth yn elfen hanfodol o’r hyfforddiant sefydlu mewn gofal 
cymdeithasol ac yn ffurfio rhan o raglen sefydlu lleoliad myfyrwyr gwaith cymdeithasol ac yn 
elfen orfodol yn rhaglen hyfforddi Tair Blynedd Gyntaf mewn Ymarfer i weithwyr cymdeithasol 
newydd gymhwyso.  Mae gan y staff ddewis o gwblhau’r modiwl e-ddysgu neu hyfforddiant 
wyneb yn wyneb a gynigir yn fewnol (Gwasanaethau Cymdeithasol).   Mae cyfanswm o 48 o staff 
y Gwasanaethau Cymdeithasol a 30 o fyfyrwyr gwaith cymdeithasol wedi cwblhau’r hyfforddiant 
wyneb yn wyneb eleni.

• Mae Academi Cyngor Caerdydd bellach yn cyflogi hyfforddwr Cymraeg yn uniongyrchol ac 
mae potensial i wasanaethau hyfforddi Cymraeg i gael eu teilwra i grwpiau penodol o staff y 
Gwasanaethau Cymdeithasol e.e. staff gofal cartref.  Mae 5 o staff y Gwasanaethau Cymdeithasol 
wedi cwblhau hyfforddiant Cymraeg yn ystod y flwyddyn.

• Enghreifftiau cadarnhaol o weithwyr cymdeithasol sydd yn sensitif i adnabod anghenion Cymraeg 
yn ystod gwaith achos gyda chanlyniadau cadarnhaol.  Mae angen gwaith pellach i weld pa mor 
dda y caiff hyn ei wneud ar draws y gwasanaeth a chan weithwyr cymdeithasol nad ydynt yn 
medru’r Gymraeg.

• Mae cyfarfod wedi ei drefnu gyda darparwyr gofal cymdeithasol annibynnol Caerdydd a’r Fro er 
mwyn egluro iddynt eu dyletswyddau parthed y Gymraeg, a lle bod angen hynny, rhoi cefnogaeth 
iddynt i newid.

• 130 o siaradwyr Cymraeg (yn amrywio o ran rhuglder) yn y Gyfarwyddiaeth.

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

Mae cyfran y bobl o bob oed sy’n gallu 
siarad Cymraeg yng Nghaerdydd yn 

11.1% - sy’n sylweddol is na chyfartaledd 
Cymru gyfan o 19%, ond mae’n cynrychioli 

36,735 o bobl. 

Mae dros 1 o bob 4 person ifanc 15 oed 
ac iau yng Nghaerdydd yn siarad Cymraeg 

(26.7%) er bod hyn yn dal yn is na 
chyfartaledd Cymru ar gyfer y grŵp oedran 

hwnnw (37.6%). 



48

EIN GWEITHLU A SUT RYDYM YN CEFNOGI EU ROLAU 
PROFFESIYNOL 

Canlyniadau rydym wedi’u cyflawni yn ystod y flwyddyn. Pa wahaniaeth 
wnaethon ni?

 Arweinyddiaeth a chyfeiriad cryf gyda threfniadau uwch reolwyr newydd ar waith. 



Darparu gofal o ansawdd da, gan weithlu cymwys a hyderus a gefnogir gan raglen gynhwysfawr ar 
gyfer hyfforddi a datblygu staff gan gynnwys secondiadau i’r radd Gwaith Cymdeithasol, mentora 
ar gyfer gweithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso a rhaglenni rheoli ar gyfer ymarferwyr mwy 
profiadol.


Gwell cefnogaeth i wneud penderfyniadau a rhannu risg drwy gyflwyno paneli gwneud 
penderfyniadau. 



Darpariaeth gwasanaeth gwell drwy gefnogi staff i allu cyflawni eu rolau’n well: 
 o Aeth 10 aelod o staff ar secondiad ar y cwrs gradd Gwaith Cymdeithasol yn ystod y flwyddyn. 
 o  Cafodd 27 aelod o staff eu cefnogi i ddilyn y llwybr Addysg a Dysgu Proffesiynol Parhaus (ADPP) yn 
ystod y flwyddyn. 

 o  Cofrestrodd 26 o weithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso ar raglen y Tair Blynedd Gyntaf mewn 
Ymarfer gydag 16 o staff profiadol wedi’u hyfforddi fel mentoriaid i’w cefnogi.

 o Darparu’r model goruchwylio cyfoedion trwy Arwyddion Diogelwch. 
 o Darparu goruchwyliaeth glinigol ar gyfer rhai o dimau’r Gwasanaethau Plant. 
 o 7 Rheolwr Gweithredol yn cael eu cefnogi i ymgymryd â Rhaglen Datblygu Rheolwyr Canol.


Mae'r staff mewn sefyllfa well i weithio gyda theuluoedd gan ddefnyddio dull sy'n seiliedig ar gryfder 
yn sgil hyfforddiant a chymorth parhaus Arwyddion Diogelwch.


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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Beth roedden ni wedi bwriadu ei wneud y llynedd? I ba raddau y llwyddasom? 

Beth y bwriadasom ei wneud y llynedd a’r Statws Coch Melyn Gwyrdd?

Parhau i ddatblygu a chefnogi’r gweithlu drwy weithredu gofynion Deddf Rheoleiddio ac Arolygu 
Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 a sicrhau bod yr holl weithwyr proffesiynol perthnasol wedi'u 
cymhwyso’n briodol a’u cofrestru erbyn 2020. 
Gweithredu prosiectau sy'n deillio o gyllid ychwanegol gan gynnwys trawsnewid, y Gronfa Gofal 
Integredig a chynigion llwyddiannus am bwysau
Gweithredu trefniadau uwch reolwyr newydd i sicrhau ein bod yn gallu ymateb i'r heriau nawr ac yn 
y dyfodol 
Datblygu model gweithredu i sicrhau 'gwasanaeth di-dor' gan roi blaenoriaeth i anghenion pobl sy'n 
defnyddio ein gwasanaeth
Parhau i ddatblygu a chefnogi'r gweithlu drwy sicrhau gostyngiad yn y gweithlu o asiantaethau 
a lleihau nifer swyddi gwag y gweithwyr cymdeithasol gyda phlant drwy weithredu strategaeth 
recriwtio a chadw ac adnewyddu’r cynllun gweithlu erbyn mis Mawrth 2020
Rhoi polisïau a gweithdrefnau perthnasol a chyfredol ar waith i sicrhau ein bod yn cyflawni ein 
dyletswyddau a'n cyfrifoldebau statudol

Y DIWEDDARAF AM BERFFORMIAD 

Nifer y diwrnodau salwch cyfwerth â llawn 
amser ar gyfartaledd a gollwyd fesul aelod o 
staff yn 2019/20

     o’r holl swyddi 
gwaith cymdeithasol 
gwag ym mhob tîm 
(Gwasanaethau Plant) 
yn 2019/20

19.4 34.4%

t

t
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Y newid y dymunwn ei weld.  Beth yw ein blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn 
nesaf a pham? 

•   Parhau i roi dull sy’n seiliedig ar gryfderau mewn perthynas ag ymarfer gwaith cymdeithasol ar waith i 
roi unigolion, teuluoedd a chymunedau wrth wraidd eu lles eu hunain drwy:

 o   Parhau i weithredu Arwyddion Diogelwch i sefydlu dull ymarfer sy’n seiliedig ar gryfder / sy’n 
canolbwyntio ar ddiogelwch mewn partneriaeth â theuluoedd i gefnogi plant i aros gartref, 
erbyn mis Mawrth 2022.

 o   Ymdrechu i sicrhau rhagoriaeth mewn ymarfer drwy sefydlu ac ymgorffori ymarfer yn seiliedig 
ar gryfderau yn y Gwasanaethau i Oedolion erbyn Mawrth 2022.

•   Parhau i ddatblygu a chefnogi’r gweithlu drwy leihau nifer swyddi gwag parhaol yng ngweithlu’r 
gweithwyr cymdeithasol plant drwy weithredu strategaeth recriwtio a chadw ac adnewyddu’r cynllun 
gweithlu erbyn mis Mawrth 2022.

•   Rhoi polisïau a gweithdrefnau perthnasol a chyfredol ar waith i sicrhau ein bod yn cyflawni ein 
dyletswyddau a’n cyfrifoldebau statudol erbyn Mawrth 2021.

•   Parhau i ddatblygu a chefnogi’r gweithlu drwy weithredu gofynion Deddf Rheoleiddio ac Arolygu 
Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 a sicrhau bod yr holl weithwyr proffesiynol perthnasol wedi’u 
cymhwyso’n briodol a’u cofrestru.
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EIN HADNODDAU ARIANNOL A SUT RYDYM YN CYNLLUNIO AR 
GYFER Y DYFODOL 

Canlyniadau rydym wedi’u cyflawni yn ystod y flwyddyn.   Pa wahaniaeth 
wnaethon ni?


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


Gwell darpariaeth wrth gyflenwi gwasanaethau gan arwain at ffyrdd newydd o weithio a gwell 
canlyniadau i bobl o ganlyniad i gyllid ychwanegol gan Lywodraeth Cymru.


Gwell gwasanaethau ar waith o ganlyniad i'r Gronfa Gofal Integredig a buddsoddiad arall wedi'i 
dargedu (e.e. comisiynwyd gwasanaeth Cynhadledd Grŵp Teulu i gefnogi mwy o blant a phobl ifanc i 
aros gyda'u teulu biolegol.


Bydd comisiynu Cartrefi Gofal i Bobl Hŷn yn darparu'r ansawdd gorau i unigolion sy'n derbyn gofal 
a gwerth gorau am arian i'r Cyngor, wrth hyrwyddo cynaliadwyedd ariannol i ddarparwyr oherwydd 
cwblhau Ymarfer Cost Gofal a chymeradwyo’r Strategaeth Pennu Ffioedd gyfatebol.

Beth roedden ni wedi bwriadu ei wneud y llynedd? I ba raddau y llwyddasom? 

Beth y bwriadasom ei wneud y llynedd a’r Statws Coch Melyn Gwyrdd?
Cyflwyno cynllun tair blynedd sy'n cyfuno cynllunio gwasanaethau ac ariannol ar gyfer Gwasanaethau 
Cymdeithasol Oedolion a Phlant 
Gweithredu CareFinance ar draws y gwasanaethau i oedolion a phlant i ddisodli'r systemau cyllid 
presennol nad ydynt bellach yn cael eu cefnogi 
Datblygu Fframweithiau Perfformiad i'r gwasanaethau i oedolion a phlant i gefnogi dull system gyfan 
o wella a monitro perfformiad
Gweithredu blaenoriaethau comisiynu allweddol y Gwasanaethau Cymdeithasol drwy ddatblygu 
strategaethau comisiynu ar gyfer yr holl wasanaethau plant ac oedolion
Nodi cyfleoedd a’u dwyn ymlaen i gryfhau ein partneriaethau yn ystod 2019/20 i wella 
canlyniadau i bobl
Cwblhau ymarfer cost gofal gyda darparwyr cartrefi gofal i ddeall gwir gost darparu gwasanaethau a 
llywio ymarfer pennu ffioedd yn y dyfodol
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Y newid y dymunwn ei weld.  Beth yw ein blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn 
nesaf a pham? 

•   Ymgorffori cynllunio ariannol i Strategaethau Gwasanaethau Oedolion a Phlant erbyn mis 
Mawrth 2021.

•  Gweithredu Eclipse fel y system i ddisodli CareFirst .
•   Gweithredu CareFinance ar draws y gwasanaethau i oedolion a phlant i ddisodli’r systemau cyllid 

presennol nad ydynt bellach yn cael eu cefnogi. 
•   Parhau i ddatblygu Fframweithiau Perfformiad i’r gwasanaethau i oedolion a phlant yn ystod y 

flwyddyn i gefnogi dull system gyfan o wella a monitro perfformiad.
•   Rhoi polisïau a gweithdrefnau perthnasol a chyfredol ar waith erbyn Mawrth 2021 i sicrhau ein bod yn 

cyflawni ein dyletswyddau a’n cyfrifoldebau statudol. 
•   Gweithredu’r Strategaeth Gwasanaethau i Oedolion erbyn 2023 i sicrhau bod anghenion cymunedau 

amrywiol ein dinas yn cael eu bodloni.
•   Symud at weithio mewn ardal leol ar gyfer yr holl wasanaethau cymdeithasol i oedolion erbyn 2023, 

ochr yn ochr â gwasanaethau sylfaenol, cymunedol a’r trydydd sector.
•   Sicrhau cynaliadwyedd y gweithlu ar draws y sector drwy gynnwys datblygu ein Hymarferwyr Iechyd 

Meddwl Cymeradwy ein hunain a gweithio gyda Caerdydd ar Waith i gynyddu capasiti yn y gweithlu 
uniongyrchol.

•   Nodi cyfleoedd a’u dwyn ymlaen i gryfhau ein partneriaethau yn ystod 2020/21 i wella canlyniadau 
    i bobl.

 


