
Hawdd ei Ddeall 

Gwasanaethau Cymdeithasol 
Cyngor Caerdydd 
Beth rydyn ni wedi ei wneud yn 
2019 i 2020 

Mae’r ddogfen yma wedi cael ei hysgrifennu gan Gyngor Caerdydd. 
Mae’n fersiwn hawdd ei ddeall o ‘Adroddiad Blynyddol Gwasanaethau 
Cymdeithasol Awdurdod Lleol 2019/2020’. 

Tachwedd 2020 



Sut i ddefnyddio’r ddogfen yma 
Mae hwn yn fersiwn hawdd ei ddeall. Mae’r geiriau 
a beth maen nhw’n feddwl yn hawdd eu darllen a’u 
deall. 

Efallai y byddwch chi angen help a chefnogaeth i 
ddarllen a deall y ddogfen yma. Gofynnwch i rywun 
rydych yn ei adnabod i’ch helpu chi. 

Efallai bod rhai geiriau yn anodd i’w deall. Mae’r 
rhain mewn ysgrifen glas trwm ac mae beth maen 
nhw’n feddwl yn cael ei esbonio yn y blwch o dan y 
gair. 

Os ydy’r gair anodd yn cael ei ddefnyddio eto mae 
mewn ysgrifen glas normal. Mae beth maen nhw’n 
feddwl yn y geiriau anodd ar dudalen 32. 

Lle mae’r ddogfen yn dweud ni, mae hyn yn 
meddwl Cleient. Am ragor o wybodaeth cysylltwch 
â: 

Kim Brown: Kimbrown@cardif.gov.uk 

Mae’r ddogfen yma wedi cael ei gwneud yn 
hawdd ei deall gan Hawdd ei Ddeall Cymru gan 
ddefnyddio Photosymbols. 

Tudalen 2 

mailto:Kimbrown%40cardiff.gov.uk?subject=


                

          

 

     

                                                                 

                               

 
                                                                                                    

 
                                                                                                

                     
                                                                                

 
                                                                                                  

Cynnwys 
Tudalen 

Sut i ddefnyddio’r ddogfen yma.........................................................................2 

Cyfwyniad................................................................................................................4 

     Cael llais...............................................................................................................5 

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014...............6 

Ein gwaith ar y safonau ansawdd.....................................................................8 

Gweithio gyda phobl i gynllunio eu cefnogaeth.........................................8 

Amddifyn iechyd a llesiant pobl..................................................................11 

Cadw pobl yn ddiogel rhag niwed a chamdriniaeth................................14 

Cefnogi pobl i ddysgu ac i gymryd rhan......................................................17 

Cefnogi pobl i gael perthnasoedd iach........................................................20 

Bywyd, arian a thai...........................................................................................24 

Sut rydyn ni’n gwneud beth rydyn ni’n ei wneud.......................................26 

Mwy na dim ond geiriau.................................................................................26 

Ein staf...............................................................................................................27 

Ein harian...........................................................................................................28 

Crynodeb.................................................................................................................31 

Geiriau anodd........................................................................................................32 

Tudalen 3 



Cyfwyniad 

Ni ydy Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor 
Caerdydd. Rydyn ni’n ysgrifennu adroddiad bob 
blwyddyn i ddweud wrthych chi am ein gwaith a sut 
rydyn ni’n gwneud. 

Mae’n ddyletswydd arnon ni i ddarparu 
gwasanaethau i bobl sydd angen cefnogaeth 
ychwanegol, i wneud yn siŵr eu bod nhw’n gallu 
byw yn dda ac yn ddiogel. A chael llesiant da. 

Mae llesiant yn meddwl bod person yn hapus ac 
yn gyforddus gyda’u bywyd a beth maen nhw’n 
wneud. 

Mae’r adroddiad yma am ein gwaith rhwng Ebrill 
2019 a Mawrth 2020. 
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Cael llais 
Rydyn ni eisiau gwneud yn siŵr bod pobl yng 
nghanol popeth rydyn ni’n ei wneud, ac mae hyn 
yn meddwl gwneud penderfyniadau a chynllunio 
gwasanaethau. 

Er mwyn gwneud yn siŵr bod lleisiau pobl yn cael 
eu clywed, rydyn ni wedi gwneud pethau fel: 

▪ Gwneud straeon digidol fel bod pobl yn gallu 
rhannu eu profadau. 

▪ Gofyn i bobl ein helpu i gyfweld ag aelodau staf 
newydd. 

▪ Cynnal digwyddiad ym mis Chwefror 2020 i 
ofalwyr maeth er mwyn iddyn nhw allu dweud 
wrthyn ni am eu profadau. 

▪ Gwneud y 4ydd arolwg cenedlaethol i wybod 
beth ydy barn y bobl sydd yn defnyddio ein 
gwasanaethau. 
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Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol 
a Llesiant (Cymru) 2014 

Deddf ydy’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol 
a Llesiant (Cymru) 2014 sydd yn dweud sut y dylai 
gwasanaethau cymdeithasol gael eu darparu yng 
Nghymru. 

Mae rhestr o bethau ynddi y mae’n rhaid inni eu 
gwneud o’r enw Safonau Ansawdd. 

Rydyn ni’n defnyddio’r Safonau Ansawdd i’n helpu 
ni i weld pa mor dda rydyn ni’n gweithio. Dyma 
nhw: 

▪ Gweithio gyda phobl i gynllunio eu cefnogaeth 

▪ Amddifyn iechyd a llesiant pobl 

▪ Cadw pobl yn ddiogel rhag niwed a 
chamdriniaeth. 

▪ Cefnogi pobl i ddysgu ac i gymryd rhan 

▪ Cefnogi pobl i gael pethnasoedd iach 

▪ Bywyd, arian a thai 

Mae’r penodau nesaf yn yr adroddiad yma yn 
edrych ar ein gwaith ar y Safonau Ansawdd. 
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Ein gwaith ar y safonau 
ansawdd 

Safonau Ansawdd ydy’r pethau mae’n rhaid inni eu 
gwneud i gefnogi pobl i gael llesiant da. 

Gweithio gyda phobl i gynllunio eu 
cefnogaeth 

Beth rydyn ni wedi ei wneud yn 2019-2020: 

▪ Mae rhagor o blant a’u teuluoedd yn gwybod eu 
cryfderau eu hunain. A beth mae angen iddyn 
nhw ei wneud i gyfawni eu nodau. 

▪ Gwella gwasanaeth i ofalwyr ifanc. Yn 
cynnwys cefnogaeth i gael swydd a help gyda 
thrafnidiaeth. 

▪ Mae pobl ifanc anabl yn cael cymryd mwy o ran 
yn eu cynlluniau pontio. 
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▪ Rydyn ni wedi cychwyn gwasanaeth anabledd 
pob oedran. 

▪ Mae rhagor o bobl yn defnyddio Taliadau 
Uniongyrchol ac mae ganddyn nhw fwy o ddewis 
a rheolaeth dros eu gofal. 

▪ Rydyn ni’n gwrando yn well ar bobl. 

Roedd 8 allan o 10 o bobl yn dweud eu bod nhw’n 
hapus gyda’r gefnogaeth maen nhw’n ei chael 
gennym ni. 
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Beth rydyn ni eisiau ei wneud y fwyddyn nesaf: 

▪ Gwneud Siarter Cyfranogi erbyn Mawrth 2021. Fe 
fydd hyn yn ein helpu i weithio gyda phlant, pobl 
ifanc a rhieni. 

▪ Gwneud yn siŵr bod yr holl bobl ifanc gydag 
anghenion dysgu ychwanegol yn cael cymryd 
rhan mewn cynllunio ar gyfer eu dyfodol. 

▪ Dechrau gwasanaeth newydd i gefnogi gofalwyr 
ifanc erbyn Mawrth 2021. 

▪ Bod yn barod i ddechrau gweithio o dan y ddeddf 
newydd Diogelwch Amddifyn Rhyddid. Mae’r 
ddeddf yma yn amddifyn pobl sydd efallai yn 
methu gwneud penderfyniadau eu hunain. Mae’n 
gwneud yn siŵr bod eu gofal bob amser yn cael 
ei roi mewn fordd sydd orau iddyn nhw. 

▪ Gwneud yn siŵr ein bod ni bob amser yn meddwl 
am hawliau pobl uwchben unrhyw beth arall. 
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Amddifyn iechyd a llesiant pobl 

Beth rydyn ni wedi ei wneud yn 2019-2020: 

▪ Fe wnaeth plant gael asesiadau gwasanaethau a 
llesiant yn fwy cyfym. 

▪ Mae pobl ifanc yn cael gwell gefnogaeth 
oherwydd y Gwasanaeth Glasoed newydd. 

▪ Mae gan bobl gyda phroblemau iechyd meddwl 
well llesiant ac annibyniaeth ar ôl gadael gofal 24 
awr. 

Beth rydyn ni eisiau ei wneud y fwyddyn nesaf: 

▪ Gwneud y gwasanaeth Ty Canna yn fwy. 

▪ Defnyddio ein partneriaethau i wella 
gwasanaethau i blant gydag anghenion gofal 
parhaus erbyn Mawrth 2021. 
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▪ Datblygu gwasanaethau i edrych ar ôl iechyd 
meddwl a llesiant plant sydd yn derbyn gofal, 
a’u rhieni a’u gofalwyr. Erbyn Rhagfyr 2022. 

Dydy plant sydd yn derbyn gofal ddim yn gallu 
byw gyda’u teuluoedd. Maen nhw’n derbyn 
gofal gan y Gwasanaethau Cymdeithasol gyda 
Theuluoedd Maeth neu mewn Cartref Plant. 

▪ Gwella’r fordd y mae’r Gwasanaeth Cyfawnder 
Ieuenctid yn cael ei drefnu a’i redeg erbyn Mai 
2020. 

▪ Gweithio gyda phartneriaid i newid y fordd rydyn 
ni’n gweithio erbyn Mawrth 2021 i gefnogi pobl 
sydd wedi cael Profadau Niweidiol yn ystod 
Plentyndod yn well. 

Profadau Niweidiol yn ystod Plentyndod ydy 
pethau drwg sydd yn digwydd i chi pan rydych 
chi’n blentyn. Maen nhw’n gallu cael efaith 
ddrwg ar eich bywyd fel oedolyn. 
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▪ Parhau i weithio gyda phartneriaid i leihau’r nifer 
o bobl sydd yn cael eu cadw mewn ysbytai yn 
hirach nag sydd angen oherwydd eu bod nhw’n  
aros am ofal a chefnogaeth gael eu trefnu. 

▪ Helpu pobl anabl a phobl gyda phroblemau 
iechyd meddwl i fod yn fwy annibynnol drwy 
wneud newidiadau i’r fordd rydyn ni’n gweithio 
erbyn Mawrth 2021. 

▪ Edrych ar ein gwasanaethau Anabledd Dysgu a 
gweld pa wasanaethau mae pobl eu hangen i 
gynllunio ar gyfer y dyfodol erbyn Hydref 2020. 

▪ Gweithio gyda’r Comisiynydd Heddlu a 
Throsedd i ddarganfod y fordd orau o ddarparu 
gwasanaethau i bobl gyda phroblemau iechyd 
meddwl. 

▪ Dilyn cynllun Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol 
Caerdydd a’r Fro i wneud pobl a’n cymunedau yn 
fwy iach erbyn 2021. 

▪ Chwilio am gyfeoedd i weithio gyda phartneriaid 
i hyrwyddo byw’n iach. 
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Cadw pobl yn ddiogel rhag niwed a 
chamdriniaeth 
Beth rydyn ni wedi ei wneud yn 2019-2020: 

▪ Rydyn ni wedi gwella’r fordd rydyn ni’n cadw 
pobl yn ddiogel drwy ddilyn y Gweithdrefnau 
Diogelu Cymru Gyfan newydd. 

▪ Rydyn ni wedi hyforddi rhieni ar wahanol fathau 
o gamdriniaeth a sut i ddiogelu plant rhagddyn 
nhw. 

▪ Rydyn ni wedi ei gwneud yn fwy hawdd i bobl 
adrodd am unrhyw bryderon sydd ganddyn nhw 
am rywun. 

▪ Rydyn ni wedi hyforddi cyfogwyr i helpu i gadw 
pobl yn ddiogel yn y gwaith. 

▪ Rydyn ni wedi gwella’r fordd rydyn ni’n edrych 
ar ein gwasanaethau a’n staf cymorth i barhau i 
ddysgu. 
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Roedd 8 allan o 10 o bobl yn dweud wrthyn ni eu 
bod nhw’n teimlo’n ddiogel. 

Beth rydyn ni eisiau ei wneud y fwyddyn nesaf: 

▪ Gwella diogelwch ar draws y cyngor cyfan erbyn 
Mawrth 2021. Drwy ddilyn y camau gweithredu 
o’n gwiriad diogelu. 

▪ Dilyn y Strategaeth Camfanteisio i wneud yn 
siŵr bod plant ac oedolion mewn perygl yn cael 
eu hamddifyn. 

▪ Gwneud yn siŵr ein bod ni’n dilyn y Fframwaith 
Sicrwydd Ansawdd i wella’r fordd rydyn ni’n 
gweithio erbyn Mawrth 2022. 

▪ Cytuno ar sut y dylai’r Ganolfan Diogelu Aml 
Asiantaeth weithio erbyn Mawrth 2021. 
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▪ Dweud wrth weithwyr cymdeithasol am y 
Strategaeth Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin 
Domestig a Thrais Rhywiol. 

▪ Gwella pa mor gyfym rydyn ni’n delio gydag 
achosion amddifyn plant. 

▪ Gweithio gyda phartneriaid i ysgrifennu 
Strategaeth Person ar Goll erbyn Mawrth 2021 i 
gefnogi’r fordd rydyn ni’n gweithio gyda’n gilydd 
i ddelio gyda phobl ifanc sydd ar goll. 

▪ Darganfod fordd o ddelio gyda’r risgiau mae pobl 
yn gallu eu hwynebu oddi wrth bobl y tu allan i’w 
teulu erbyn Mawrth 2022. 

▪ Gwella’r fordd rydyn ni’n edrych i weld sut mae 
ein gwasanaethau yn gweithio. 

▪ Gwneud ein Cynllun Gwelliant Dyletswydd 
Argyfwng erbyn Mawrth 2021. Fe fydd hyn yn 
helpu gwasanaethau ar draws Caerdydd a’r Fro i 
ddarparu cefnogaeth mewn argyfwng. 
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Cefnogi pobl i ddysgu ac i gymryd 
rhan 
Beth rydyn ni wedi ei wneud yn 2019-2020: 

▪ Fe wnaethom ni wella cefnogaeth i blant sydd yn 
derbyn gofal a rhai’n gadael gofal i ddarganfod 
gwaith. 

▪ Fe wnaethom ni wella’r fordd mae 
Gwasanaethau Plant, Addysg, Gwasanaethau 
Oedolion a Iechyd yn gweithio gyda’i gilydd. 

▪ Rydyn ni wedi cytuno ar y Strategaeth Comisiynu 
Plant i wneud yn siŵr bod plant sydd yn derbyn 
gofal yn cael y gefnogaeth gywir, ar yr amser 
cywir yn y lle cywir. 

▪ Mae gan bobl gyda Dementia well ansawdd 
bywyd oherwydd ein gwasanaethau dydd. 

Cyfwr ydy Dementia sydd yn efeithio ar yr 
ymennydd. Mae gan bobl gyda dementia 
broblemau gyda’r cof ac maen nhw’n gallu bod 
yn ddryslyd. Mae’n efeithio fel arfer ar bobl hŷn. 

Mae 954 o blant sydd yn derbyn gofal yng 
Nghaerdydd. 
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Beth rydyn ni eisiau ei wneud y fwyddyn nesaf: 

▪ Gwella’r fordd rydyn ni’n gweithio gyda’n 
partneriaid i ddarparu gwasanaethau i blant 
gydag anghenion dysgu ychwanegol erbyn 
Mawrth 2021. 

▪ Cael rhagor o gartref Gofal Maeth yng 
Nghaerdydd erbyn Mawrth 2021. 

▪ Dilyn cynllun gweithredu y Strategaeth Rhianta 
Corforaethol erbyn Mawrth 2023 i wella llesiant 
plant sydd yn derbyn gofal. 

▪ Gweithio gyda chyrf maethu i gynyddu’r nifer o 
leoliadau sydd gennym ni yng Nghaerdydd erbyn 
Rhagfyr 2022. 

▪ Dysgu popeth rydyn ni’n gallu am anghenion 
plant a phobl ifanc erbyn Mawrth 2021. 

▪ Edrych ar y fordd rydyn ni’n trefnu lleoliadau i 
blant, i wneud yn siŵr ein bod ni’n gwneud beth 
sydd orau iddyn nhw. 
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▪ Gweithio ar awgrymiadau gan y Fframwaith 
Maethu Cenedlaethol erbyn Mawrth 2021. 

▪ Creu cartref erbyn Mawrth 2021 i blant fynd iddo 
tra maen nhw’n cael eu hasesiadau. 

▪ Ysgrifennu cynllun i gael mwy o leoliadau 
mabwysiadu erbyn Mawrth 2021. 

▪ Cefnogi pobl sydd wedi cael eu hefeithio gan 
dementia i gymryd rhan yn eu cymunedau. 
Gwneud hyn drwy ddarparu hyforddiant a 
gwybodaeth a gweithio gydag ysgolion a 
busnesau. 

▪ Helpu i stopio pobl hŷn rhag mynd yn unig. 
Gweithio gyda grwpiau cymunedol, ysgolion a 
busnesau. 

▪ Gwella ein gwybodaeth o dechnoleg newydd, i 
gefnogi pobl gydag anableddau dysgu. 
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Cefnogi pobl i gael perthnasoedd 
iach 

Beth rydyn ni wedi ei wneud yn 2019-2020: 

▪ Fe wnaeth rhagor o deuluoedd gael y gefnogaeth 
gywir ar yr amser cywir diolch i’r Gwasanaeth 
Cefnogaeth i Deuluoedd. 

▪ Rydyn ni’n cefnogi teuluoedd yn y cymunedau yn 
well. 

▪ Mae rhagor o blant yn cael cefnogaeth i aros i 
fyw gydag aelodau o’u teuluoedd. 

▪ Fe wnaeth 44 o blant fynd i fyw gyda’u teuluoedd 
am byth. 

▪ Fe wnaethon ni gefnogi gofalwyr i gael bywyd y 
tu allan i’w rôl gofalu. 
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▪ Fe wnaethon ni gefnogi gofalwyr yn fwy cynnar 
drwy ddarganfod pwy ydyn nhw a lle maen nhw 
a rhoi cefnogaeth yn gynnar iddyn nhw. 

Roedd 3 o bob 5 o bobl yn dweud eu bod 
nhw’n teimlo eu bod nhw’n cymryd rhan yn y 
penderfyniadau oedd yn cael eu gwneud am ofal 
a chefnogaeth eu plentyn. 

Beth rydyn ni eisiau ei wneud y fwyddyn nesaf: 

▪ Cefnogi pobl gyda Phrofadau Niweidiol mewn 
Plentyndod i wella eu  llesiant. 

▪ Cefnogi plant i fynd yn ôl yn ddiogel i’w cartref 
eu hunain. 

▪ Dechrau defnyddio Cynadleddau Grŵp Teulu 
erbyn Mawrth 2021. Mae hyn yn fordd o helpu 
plant i aros yn eu cartref eu hunain a rhoi 
cefnogaeth cyn i broblemau fynd yn rhy ddrwg. 
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▪ Newid y fordd rydyn ni’n cynnig egwyl seibiant 
erbyn Mawrth 2021. 

Egwyl seibiant ydy cael toriad oddi wrth ofalu, 
tra mae’r person rydych chi’n gofalu amdanyn 
nhw yn cael gofal gan rywun arall. Mae’n rhoi 
amser i chi gael edrych ar ôl eich hun. 

▪ Gwneud yn siŵr bod gennym ni fordd glir i 
gynllunio gofal erbyn Mawrth2021. 

▪ Gwneud y defnydd gorau o adnoddau cymunedol 
a phartneriaid i gefnogi teuluoedd yn well. 

▪ Dilyn y Strategaeth Gofalwyr Rhanbarthol erbyn 
Mawrth 2021, i wneud yn siŵr bod gofalwyr sydd 
yn oedolion yn cael y gefnogaeth gywir ar yr 
amser cywir. A chael bywyd y tu allan i ofalu. 
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Bywyd, arian a thai 

Beth rydyn ni wedi ei wneud yn 2019-2020: 

▪ Helpu pobl hŷn i aros yn annibynnol yn eu cartref 
eu hunain cyn hired â phosibl. 

▪ Mae gan bobl sydd yn derbyn gofal yn eu cartref 
well gyfe i wneud beth sydd yn cyfrif iddyn nhw. 

Roedd 8 allan o bob 10 plentyn yn dweud eu bod 
nhw’n hapus gyda phwy roedden nhw’n byw. 

Beth rydyn ni eisiau ei wneud y fwyddyn nesaf: 

▪ Cael llety i bobl ifanc sydd mewn perygl o niwed 
ac i rai sydd yn gadael gofal lle maen nhw’n gallu 
byw yn ddiogel erbyn Rhagfyr 2022. 
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▪ Gweithio gyda phartneriaid i ysgrifennu 
Strategaeth Glasoed erbyn Medi 2020. 

▪ Gwella cyfeoedd dydd i bobl gydag anableddau 
dysgu. Er enghraift, gwirfoddoli a gwasanaethau 
Mewn i Waith. 

▪ Dechrau’r fordd newydd o ddarparu gofal yn y 
cartref erbyn Tachwedd 2020. 
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Sut rydyn ni’n gwneud beth 
rydyn ni’n ei wneud 

Mwy na dim ond geiriau 

Rydyn ni’n gweithio i wneud yn siŵr bod pobl yn 
gallu cael ein gwasanaethau cefnogi gofal yn 
Gymraeg. 

Mae gennym ni ragor o staf sydd yn siarad 
Cymraeg. Ac mae ein gweithwyr cymdeithasol yn 
ymwybodol o anghenion siaradwyr Cymraeg. 

Mae gennym ni grŵp o bobl o’r enw Fforwm 
Rhanbarthol sydd wedi gosod nodau ar gyfer gwella 
ein cynnig o wasanaethau yn Gymraeg. 
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Ein staf 
Yn 2019 i 2020 fe wnaethon ni: 

▪ Creu uwch dîm rheoli cryf newydd 

▪ Cefnogi ein staf a’n hyforddeion i ddysgu a 
datblygu 

▪ Dechrau paneli gwneud penderyfniadau i gefnogi 
staf wrth wneud penderfyniadau anodd. 

▪ Rhoi hyforddiant i staf ar Arwyddion a 
Diogelwch i’w helpu nhw i weithio gyda 
theuluoedd. 

▪ Rhoi hyforddiant i staf ar sgyrsiau ystyrlon. 
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Beth rydyn ni eisiau ei wneud y fwyddyn nesaf: 

Tudalen 28 

▪ Parhau i hyforddi ein staf am ganolbwyntio ar 
gryfderau pobl pan yn gweithio. 

▪ Creu polisïau a gweithdrefnau da erbyn Mawrth 
2021 i helpu i wneud yn siŵr ein bod ni’n 
gwneud ein dyletswyddau. 

▪ Parhau i gefnogi ein staf a gwneud yn siŵr bod 
ganddyn nhw’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu 
hangen i wneud eu gwaith yn dda. 

Ein harian 

Beth rydyn ni wedi ei wneud yn 2019-2020: 

▪ Rydyn ni wedi gwella’r fordd rydyn ni’n gweitho 
ac yn darparu gwasanaethau. 

▪ Mae gennym ni gynlluniau mwy clir ar gyfer 
gwasanaethau Plant ac Oedolion. 



 

 

 

 

▪ Rydyn ni wedi edrych ar ein Cartref Gofal i bobl 
hŷn. Rydyn ni wedi gwneud yn siŵr bod pobl hŷn 
yn cael y gofal gorau ac rydyn ni wedi gwneud 
yn siŵr bod ein harian yn cael ei ddefnyddio yn y 
fordd gorau posibl. 

Beth rydyn ni eisiau ei wneud y fwyddyn nesaf: 

▪ Cynnwys cynllunio ar gyfer sut rydyn ni’n gwario 
arian yn ein Cynlluniau Gwasanaethau Plant ac 
Oedolion erbyn Mawrth 2021. 

▪ Dechrau defnyddio  Eclipse – fordd newydd o 
reoli ein gwybodaeth sydd yn cael ei chadw ar 
gyfrifaduron. 

▪ Dechrau defnyddio CareFinance, yn lle ein hen 
systemau. 
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▪ Parhau i ddarganfod fordd newydd o edrych ar 
ein gwaith a pha mor dda rydyn ni’n gwneud. 

▪ Gwneud yn siŵr bod anghenion yr holl bobl yn 
y ddinas yn cael eu hateb drwy’r Strategaeth 
Gwasanaethau Oedolion. 

▪ Dechrau symud tuag at ddarparu rhagor o 
wasanaethau yn y gymuned lle mae pobl yn byw. 

▪ Cael rhagor o Ymarferwyr Iechyd Meddwl 
Cymwys yn ein tîm staf. 

▪ Edrych ar fyrdd o weithio mewn partneriaeth i 
wella llesiant pobl. 
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Crynodeb 
Mae Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol 
Caerdydd wedi dweud: 

▪ Rydyn ni’n gweithio’n dda mewn rhai meysydd 
ond mae angen gwneud rhagor mewn meysydd 
eraill. 

▪ Mae coronafeirws wedi gwneud pethau’n anodd 
ac mae ein tîm rheoli newydd wedi gorfod delio â 
llawer o bethau. Maen nhw wedi dod at ei gilydd 
yn gyfym ac wedi gweithio’n dda gyda’i gilydd. 

▪ Fe fyddwn ni’n parhau i ddefnyddio cyrf o’r tu 
allan i edrych ar ein gwaith a gwneud yn siŵr ein 
bod ni’n gwella. 

▪ Mae angen inni barhau i weithio gyda 
phartneriaid a gwrando ar y bobl sydd yn 
defnyddio ein gwasanaethau, i ddarparu’r 
gwasanaeth gorau posibl. 

▪ I ddarparu’r gwasanaeth gorau rydyn ni’n gallu, 
rhaid inni gael cynllun clir ar gyfer ein holl waith 
ac arweinwyr cryf. 

▪ Rhaid inni gefnogi ein staf a gwneud yn siŵr bod 
ganddyn nhw’r sgiliau a’r wybodaeth gywir. 

Tudalen 31 



Geiriau anodd 

Dementia 

Cyfwr ydy dementia sydd yn efeithio ar yr ymennydd. Mae gan bobl 
gyda dementia broblemau gyda’r cof ac maen nhw’n gallu bod yn 
ddryslyd. Mae’n efeithio fel rheol ar bobl hŷn. 

Egwyl seibiant 

Mae egwyl seibiant yn meddwl cymryd toriad o ofalu tra mae’r person 
rydych chi’n gofalu amdanyn nhw yn derbyn gofal gan rywun arall. 
Mae’n rhoi amser i chi edrych ar ôl eich hun. 

Glasoed 

Glasoed ydy enw arall ar bobl ifanc yn eu harddegau cynnar 

Llesiant 

Mae llesiant yn meddwl bod person yn hapus, yn iach ac yn gyforddus 
gyda’u bywyd a beth maen nhw’n ei wneud. 

Profadau Niweidiol mewn Plentyndod 

Profadau niweidiol mewn plentyndod ydy pethau drwg sydd wedi 
digwydd i chi pan rydych chi’n blentyn. Maen nhw’n gallu cael efaith 
ddrwg ar eich bywyd fel oedolyn. 
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