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Cefnogi economïau lleol

Caerdydd a Bro Morgannwg:
Adroddiad Teirblwydd y Fforwm

Gwerth Cymdeithasol

ariannol yn unig



Yn y blynyddoedd blaenorol, sefydlodd Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Caerdydd a'r Fro Fforwm
Gwerth Cymdeithasol i'r dibenion canlynol:

Gwnaeth y Fforwm gynnydd cadarnhaol, gan ddatblygu cyfleoedd i gynnwys gwerth cymdeithasol wrth
gaffael a chomisiynu, yn ogystal â chytuno ar ddiffiniad cyffredin lleol o werth cymdeithasol, sef:
 
Gwerth cymdeithasol creiddiol: Effaith uniongyrchol gwasanaeth/gwaith ar lesiant unigolyn neu gymuned
sy'n berthnasol yn uniongyrchol i'r gwasanaeth/gwaith a gomisiynir;

Gwerth cymdeithasol ychwanegol: Effaith uniongyrchol gwasanaeth/gwaith ar lesiant unigolyn neu
gymuned, sy'n ychwanegol at y gwasanaeth/gwaith a gomisiynir. Mae gwerth cymdeithasol ychwanegol
yn gofyn y cwestiwn: “Os caiff £1 ei wario er mwyn darparu gwasanaethau a gyllidir yn gyhoeddus, a ellir
defnyddio'r £1 honno hefyd i greu budd ehangach i'r gymuned?"

Dros y 3 blynedd diwethaf mae diwygiadau i'n Strwythur Llywodraethu wedi rhoi cyfle inni adeiladu ar y
gwaith cychwynnol hwn a myfyrio ar y ffordd orau o sicrhau bod gwerth cymdeithasol yn ganolog i
bopeth a wnawn.Yn gyntaf, buom yn cydweithio i sefydlu Fframwaith Canlyniadau Rhanbarthol sy'n
amlinellu ystod o flaenoriaethau cyffredin lle rydym yn anelu i sicrhau gwelliannau sylweddol i unigolion
a'u cymunedau, drwy weithio ar y cyd. 

Ynglŷn â'r Fforwm 
Gwerth Cymdeithasol

Yr hyn sydd wrth wraidd y fframwaith hwn yw ein cyd-
ddymuniad i sicrhau mwy o werth cymdeithasol sy'n
anelu i alluogi pobl i fyw'r bywydau gorau y gallant y eu
cartrefi a'u cymunedau. Rydym yn gweithio i sicrhau bod
ffyrdd o fesur ein heffeithiolrwydd o ran gwella gwerth
cymdeithasol wedi'u hymwreiddio ym mhob un o'r
blaenoriaethau a rennir sy'n sail i'r Fframwaith
Canlyniadau.  
 
Mae'r BPRh yn dechrau cynnwys gwerth cymdeithasol fel
nodwedd barhaol yn ei holl raglenni gwaith, gan
gydnabod bod cefnogi pobl a lleoedd er mwyn iddynt
ffynnu wrth galon canlyniad cyffredinol y BPRh, sef
galluogi pobl i 'fyw y bywyd gorau y gallant yn eu cartrefi
a'u cymunedau.' 

Cynyddu canlyniadau cadarnhaol a llesiant pobl leol hyd yr eithaf;
Dylanwadu ar ddarpariaeth gwasanaethau lleol;
Ychwanegu gwerth a ffocws at yr hyn sy'n bwysig i bobl mewn modd sy'n rhagori ar
werth ariannol yn unig, er enghraifft drwy: 
Wella llesiant
Adeiladu cymunedau mwy diogel,
Cynyddu cyfleoedd i wireddu potensial hyd yr eithaf, Gwella'r amgylchedd ffisegol, 
Cefnogi economïau lleol.

1.
2.
3.
4.
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Ynglŷn â'r Fforwm 
Gwerth Cymdeithasol

I gyflawni hyn, ein cam nesaf oedd cyflwyno tair partneriaeth newydd i gyflawni rhaglenni, sy'n ein
galluogi i ganolbwyntio'n arbennig ar wella canlyniadau pobl yng ngwahanol gyfnodau eu bywyd.
Dechrau'n Dda, Byw'n Dda a Heneiddio'n Dda. Mae'r grwpiau hyn bellach wedi'u cefnogi gan
ystod o ffrydiau gwaith galluogi sy'n canolbwyntio ar gryfhau ein gallu i gydweithio er budd ein
dinasyddion a'r gymuned ehangach. 
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Ynglŷn â'r Fforwm 
Gwerth Cymdeithasol

Mae’r Cylch Gorchwyl ar gyfer y Partneriaethau Dechrau’n Dda a Heneiddio’n Dda wedi'u
cynnwys yn Atodiad 1 ac yn dangos aelodaeth a blaenoriaethau pob grŵp. Mae'n glir o'r
dogfennau hyn fod dibenion gwreiddiol gwerth cymdeithasol yn parhau i fod wedi'u hymwreiddio
yng nghanlyniadau ac amcanion y grwpiau hyn.

Mae cynrychiolwyr y trydydd sector a chynrychiolwyr anstatudol ehangach wedi'u cynrychioli ar y
BPRh, ac ar strwythurau penderfynu cysylltiedig. Mae'r rhain yn cynnwys y Byrddau Partneriaeth
Dechrau’n Dda a Heneiddio’n Dda, sy’n argymell cynlluniau a blaenoriaethau i’r BPRh, a hefyd yn
rhoi sicrwydd a chyfeiriad i’r Bwrdd.

Er mwyn cryfhau llais y trydydd sector, rydym wedi dechrau sefydlu grwpiau diddordeb arbennig i
lywio meysydd penodol, a'r cyntaf o'r rhain yw Grŵp Rhanddeiliaid Iechyd Emosiynol a Llesiant y
Trydydd Sector (gweler y Cylch Gorchwyl yn Atodiad 2), i sicrhau bod safbwyntiau a
mewnwelediadau ehangach o'r trydydd sector yn cael eu hymgorffori'n llwyr yn ein
gweithgareddau. Mae hyn yn galluogi partneriaid y trydydd sector i gynnal trafodaethau manwl a
pherthnasol, ac yn creu mecanweithiau adrodd clir y naill ffordd a'r llall rhwng y grwpiau hyn.
Rhoddir enghreifftiau penodol o'n gwaith yn yr adrannau canlynol.
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Cydnabyddiaeth bod gwerth cymdeithasol yn cael ei ysgogi drwy'r trydydd sector a thrwy
weithgareddau ein sefydliadau angori statudol ar draws Caerdydd a Bro Morgannwg.
2Bwrw ymlaen â sgwrs frys ynghylch hwyluso cyflog byw go iawn ar gyfer gwasanaethau a
gomisiynir;
Penodi Is-Gadeirydd y BPRh o blith yr aelodau anstatudol a hyrwyddwr o'r sector statudol i ysgogi'r
agenda gwerth cymdeithasol;
Ailgynnull y Fforwm Gwerth Cymdeithasol gydag arweinyddiaeth, ffocws ac aelodaeth ddiwygiedig i:

Ddarparu rhwydwaith i nodi, datblygu, cefnogi a rhannu arfer da mewn gwerth cymdeithasol ac
ymglymiad.
Hyrwyddo cyfleoedd i rwydweithio a chydweithio ar draws sectorau a chefnogaeth ar gyfer
cyfrifoldebau allweddol, fel yr Asesiad o Anghenion y Boblogaeth a chynlluniau Sefydlogrwydd y
Farchnad.
Cynnig her a dylanwad priodol ar gaffael a chomisiynu Mesur i ba raddau rydym yn sicrhau Gwerth
Cymdeithasol a'r effeithiau rydym yn eu cael. 
Cysylltu gweithgareddau presennol o fewn sefydliadau statudol sy'n ysgogi gwerth cymdeithasol
drwy eu polisïau, eu gwasanaethau a phwerau prynu sylweddol.

Ceir cwlwm annatod rhwng gwaith y BPRh a gwerth cymdeithasol. Gwelwyd hyn yn glir yng ngoleuni
pandemig COVID-19: er bod y pwysau a roddodd ar arferion gwaith traddodiadol ar draws ein rhanbarth,
a'r heriau a greodd o ran hynny, yn anfesuradwy, arweiniodd y pandemig hefyd at gyfleoedd i wella'r
modd y gallai sefydliadau statudol ac anstatudol gydweithio er budd ein dinasyddion. Mae'r astudiaethau
achos a ddarperir yn yr adroddiad hwn yn dangos sut y bu partneriaid yn cydweithio i liniaru pwysau a
rhoi cipolwg o ddulliau gwahanol, newydd ac arloesol o weithio. Mae ein ffocws cyffredin ar gynyddu
gwerth cymdeithasol hyd yr eithaf yn creu dyhead naturiol i weithio ar draws ffiniau sefydliadol, i leihau'r
risg y bydd pobl sy'n agored i niwed yn dal COVID-19, gan ffurfio ffyrdd newydd o gymdeithasu a
chynnal gweithgareddau i liniaru rhai o effeithiau gwaethaf COVID-19 a'r cyfyngiadau.

Mae'r BPRh wedi ymroi i ymgorffori llais y dinesydd wrth galon popeth a wnawn, gan sicrhau bod holl
fuddion cydgynhyrchu yn cael eu cynnwys yn ein prosesau cynllunio a phenderfynu, a hefyd yn y pen
draw yn ein holl waith â dinasyddion lleol a'r gymuned ehangach. Buom yn gweithio gyda phartneriaid i
gydgynhyrchu ymagwedd gydgysylltiedig at ymgysylltu sydd wedi arwain at greu porthol y Fframwaith
Ymgysylltu Rhanbarthol. Mae'r porthol yn cynnwys adnoddau i'n galluogi i rannu gwaith a gyflawnwyd,
cynlluniau a chyfleoedd, arfer gorau a gwersi a ddysgwyd. gorau a gwersi a ddysgwyd. Datblygwyd ein
hymagwedd mewn ymateb i adroddiad yn dilyn gweithdai a chyfweliadau â'n haelodau gan Promo
Cymru, ac arweiniwyd ein hymateb, gan gynnwys datblygu'r Fframwaith Ymgysylltu, gan Gyngor Trydydd
Sector Caerdydd (C3SC). Rydym yn bwriadu cryfhau hyn ymhellach dros y flwyddyn nesaf drwy raglen
wedi’i theilwra sy’n estyn allan at bobl â phrofiadau a chefndiroedd amrywiol ledled ein rhanbarth.

Cliciwch yma i ddarganfod mwy am y cefndir i ddatblygu Fframwaith Ymgysylltu â Dinasyddion ar gyfer
aelodau o Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Caerdydd a'r Fro

Gweld ein fframwaith ymgysylltu a chanfod mwy am ein cynlluniau i sefydlu Cymuned Ymarfer
Ymgysylltu Caerdydd a'r Fro

Wrth inni ddechrau symud i ffwrdd oddi wrth arferion gwaith cyfyngedig a achoswyd gan COVID-19, ceir
diddordeb newydd mewn parhau â'n taith ddatblygol mewn perthynas â gwerth cymdeithasol. Yn fwyaf
diweddar, mae trafodaethau ein BPRh wedi canolbwyntio ar sut y gallem gryfhau llais cydweithwyr
anstatudol ymhellach. Mae hyn wedi arwain at y cytundebau canlynol:

1.

2.

3.

4.

Y berthynas rhwng y Fforwm
Gwerth Cymdeithasol a'r BPRh
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Coleddu'r syniad o gynnal sgwrs 'Beth sy'n bwysig' pryd bynnag y bydd unrhyw un yn cysylltu
Sicrhau mai 'Llesiant' yw ffocws y ddarpariaeth gwasanaeth ac nad yw'n safbwynt mewn seilo sy'n
seiliedig ar gais penodol. 

Cysylltu gweithgareddau presennol o fewn sefydliadau statudol sy'n ysgogi gwerth cymdeithasol drwy eu
polisïau, eu gwasanaethau a phwerau prynu sylweddol.

Cynyddu canlyniadau cadarnhaol a llesiant pobl leol hyd yr eithaf
Mae'r rhaglen @Gartref yn dod â nifer o brosiectau ynghyd a ariennir drwy'r Gronfa Gofal Integredig a'r
Gronfa Drawsnewid sy'n cydweithio i sicrhau bod pobl yn derbyn cymorth mor agos at adref ag sy'n bosibl.
Cliciwch yma i wylio fideo sy'n dangos y gwerth ychwanegol a geir yn sgil dod â'r gwasanaethau hyn gyda'i
gilydd.

Mae Gwasanaeth Byw’n Annibynnol Caerdydd yn dangos sut mae’r BPRh yn buddsoddi i sicrhau cymaint
o ganlyniadau cadarnhaol ag sy'n bosibl i bobl yn y rhanbarth. Mae'r gwasanaeth hwn yn helpu pobl hŷn a
phobl ag anableddau i gyrchu ystod eang o gymorth sy'n canolbwyntio ar sicrhau y gallant fyw mor
annibynnol ag sy'n bosibl. Mae'r ddarpariaeth yn cynnwys gwasanaeth ymweld â chartrefi sy'n cynnig
cyngor ynghylch sut i fod yn fwy effeithlon o ran ynni, a gwybodaeth am hawliau, grantiau neu ostyngiadau
posibl i ddinasyddion. Mae'r rhain yn golygu y gall pobl gynyddu eu hincwm hyd yr eithaf, fel bod ganddynt
fwy o arian i fyw'n dda. Gall y gwasanaeth gydgysylltu â sefydliadau perthnasol i drefnu mân addasiadau a
darperir cymhorthion i helpu pobl i wneud y pethau maen nhw eisiau eu gwneud ac i atal anafiadau. Mae
ganddynt gysylltiadau â sefydliadau lleol sy'n trefnu digwyddiadau cymdeithasol rheolaidd, gwibdeithiau,
clybiau cinio a gweithgareddau eraill fel y gall pobl barhau i wneud y pethau y maen nhw'n eu mwynhau a
pharhau i fod yn weithredol yn gymdeithasol yn eu cymuned.

Drwy'r prosiect Pwynt Mynediad, mae'r Bartneriaeth Ranbarthol yn gweithio'n galed i adeiladu ar seiliau'r
gwasanaeth integredig cyfredol i ddatblygu'r pwynt mynediad sengl ymhellach i drigolion ac i weithwyr
proffesiynol iechyd a gofal sy'n gwneud atgyfeiriadau i ystod eang o wasanaethau gofal cymunedol, gyda'r
nod o ddychwelyd pobl gartref neu gadw pobl gartref yn ddiogel. Ers 2019, mae'r ganolfan gyswllt wedi
bod yn datblygu'n raddol tuag at frand 'Gwasanaeth Materion Llesiant', ac o hyn allan bydd y prosiect
Mynediad yn cymryd yr awenau ac yn cyflymu'r gwaith. Dyma fydd yr egwyddorion canolog ar gyfer y
brand hwn:

·Lle bo modd, defnyddio geiriau'r unigolyn ei hun wrth fframio ac ymateb ac wrth fonitro ein hymateb. 
Hyd yma, mae gan y model cyffredinol gyfradd llwyddo uchel o ran cyfeirio unigolion yn briodol i'r
gweithwyr proffesiynol neu'r sefydliadau cywir i gefnogi eu hanghenion, a pheidio atgyfeirio pobl i'n
gwasanaethau statudol ond os oes angen gwneud hynny. Drwy'r broses hon bydd unigolyn yn cael
cefnogaeth i wneud y defnydd gorau o'i rwydweithiau ei hun, a bydd yn sicrhau ei fod yn cyrchu
gwasanaethau ataliol i rannu cyfrifoldeb dros ei lesiant ei hun, a thros gynnal neu gynyddu ei lefelau
annibyniaeth.

Rydym am annog pobl i ddefnyddio eu cryfderau a gweithio mewn partneriaeth â gwasanaethau i
ddatblygu cynllun sy'n canolbwyntio ar yr hyn sydd o bwys iddyn nhw. Gwerthfawrogwn y gall ein
gwasanaethau a'n llwybrau fod yn anodd i'w rheoli, ac rydym yn anelu i ymdrin â hyn drwy gael gwared â'r
gwaith caled ac atal y dull gwasgaredig lle caiff achosion eu hatgyfeirio i amryw o wasanaethau, a sicrhau
cyn lleied o lwyth gwaith a sy'n bosibl i atgyfeirwyr. Rydym hefyd yn ceisio canfod ffyrdd i'n systemau TG
amrywiol gyfathrebu â'i gilydd fel nad oes rhaid i rywun adrodd eu stori sawl gwaith, ac fel y gall y rhai sy'n
ymwneud â gofal yr unigolyn edrych ar y camau a gymerwyd a gweithio mewn modd cydlynus.

Y berthynas rhwng y Fforwm
Gwerth Cymdeithasol a'r BPRh
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Ein prif ffocws ar hyn o bryd yw sicrhau ffordd i bobl atgyfeirio i’n Gwasanaeth Materion Llesiant
mewn modd cyson a chyda cyn lleied o faich ag sy'n bosibl - p'un a ydych yn rhywun sydd mewn
angen, yn ffrind neu'n aelod o'r teulu sy'n pryderu, neu'n weithiwr proffesiynol fel Ymarferydd
Cyffredinol. Byddwn yn ceisio canfod dull syml ond effeithiol o gofnodi'r hyn sydd o bwys i'r
unigolyn. Rydym yn ceisio symud i ffwrdd oddi wrth y drefn lle bydd gweithwyr proffesiynol yn
'presgripsiynu' gwasanaeth penodol, ac yn lle hynny, yn gofyn iddynt rannu'r senario gyfredol sydd
wedi achosi i'r unigolyn geisio cymorth a chefnogaeth. Y cynllun yw bod ein tîm amlddisgyblaeth ac
aml-asiantaeth yn edrych ar y senario honno ac yn ceisio adnabod sbardunau a all atal rhai risgiau
fel cwympiadau drwy atgyfeirio i glinigau, drwy ddefnyddio cymhorthion a chyfarpar a hefyd drwy
deleofal. Gallai hyn hefyd gynnwys mynediad at ein gwasanaethau gwaith cymdeithasol, nyrsio a
thrydydd sector i gael asesiad mwy pwrpasol o’u hanghenion ac, cyd-ymweliad â'u cartref. Fel hyn,
gobeithiwn y byddwn yn trefnu'r gwasanaethau cywir o amgylch yr unigolyn, er mwyn sicrhau ei fod
yn aros gartref yn ddiogel a gwella ei lesiant cyffredinol lle bo modd.

Nod Rhaglen @Gartref yw sicrhau bod pobl yn cadw'n iach ac yn osgoi cael eu derbyn i'r ysbyty.
Mae'n cefnogi'r broses o ryddhau pobl er mwyn lleihau hyd yr eithaf y risg o'u haildderbyn i'r
ysbyty. Mae'r ffeithlun hwn yn dangos peth or gweithgarwch yn 2021-22:

Cynnydd a wnaed
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Bu Cyngor Trydydd Sector Caerdydd (C3SC) yn ymgysylltu â'r gymuned leol i ailenwi'r hen
Gapel, ac mae grwpiau'r trydydd sector a chymunedol yn bwriadu defnyddio'r ystafelloedd
cyfarfod ar gyfer amrywiaeth o gefnogaeth a gweithgareddau. Drwy gydweithio fel hyn rydym
wedi gallu rhoi bywyd newydd i'r adeilad ,ac mae dyfodol cynaliadwy sy'n rhan o'r cynllun
hirdymor i gyflwyno gwasanaethau i gymunedau'n rhan allweddol o ddatblygiad Ysbyty Brenhinol
Caerdydd.

Ers ei agoriad, mae nifer yr ymwelwyr â Chapel i Bawb wedi cynyddu'n gyson, o 1,500 o bobl
fesul mis i fwy na 3,000. I ddechrau, staff ac ymwelwyr â'r ysbyty oedd mwyafrif y defnyddwyr,
ond yn fwy diweddar, yn enwedig ers y lansiad swyddogol, mae mwy a mwy o ymwelwyr wedi
galw heibio o'r gymuned ehangach.

Mae'r gwasanaeth hwn a ddarperir yn lleol yn helpu pobl i fyw'n dda ac i wella ar ôl salwch neu
anaf, a bydd y gofod yn gallu cynnal amrywiaeth o gymorth. Y mae wedi datblygu'n adnodd
gwerthfawr, lle gellir cyfeirio pobl i dderbyn gwybodaeth a chyngor perthnasol a hygyrch, dysgu
cymdeithasol a gweithgareddau hamdden.

CF61 a Thŷ Illtud
Bu'r BPRh a'r BIP y cefnogi'r gwaith i adnewyddu CF61 a Thŷ Illtud yn Llanilltud Fawr.

Mae CF61 wedi cael ei drawsnewid yn ganolfan sy'n cynnig amrywiaeth eang o gymorth a
gwasanaethau i'r gymuned, gan gynnwys cyfleoedd rheolaidd i rannu bwyd, banc dillad ac ystod
o weithgareddau fel tai chi, grwpiau rhiant a phlentyn, sesiynau drama i blant a chaffi clonc. Mae
meithrinfa ac ystafell synhwyraidd ar y safle sydd ar gael i'w defnyddio gan yr ysgol a grwpiau
cymunedol.

Tŷ Illtud bellach yw canolfan Gwasanaethau Gwirfoddol Bro Morgannwg, ac mae swyddfeydd ar
gael i'w llogi gan weithwyr unigol hunangyflogedig, sefydliadau'r trydydd sector sydd angen safle
neu weithwyr proffesiynol iechyd sydd angen lle i ymarfer. Mae'r rhent o'r gweithleoedd yn creu
incwm gwerthfawr i'r Trydydd Sector.

Cefnogodd Bwrdd Partneriaeth
Rhanbarthol Caerdydd a’r Fro waith i
adnewyddu'r hen Gapel yn Ysbyty
Brenhinol Caerdydd, a elwir bellach
yn 'Capel i Bawb'. Yn sgil cyllid
cyfalaf o Gronfa Gofal Integredig
Llywodraeth Cymru a Chyngor
Caerdydd, a phartneriaeth rhwng
Bwrdd Iechyd Prifysgol (BIP)
Caerdydd a'r Fro a Chyngor
Caerdydd, mae'r adeilad rhestredig
eiconig gradd II hwn bellach yn
gartref i ganolfan wybodaeth a
chyngor iechyd a llesiant, llyfrgell
newydd, mannau cyfarfod,
ystafelloedd TG a Chaffi Aroma.

Dylanwadu ar ddarpariaeth
gwasanaethau lleol

Capel i Bawb
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Gwell llesiant

Parhaodd gwasanaethau dydd ar draws Caerdydd a Bro Morgannwg i roi cymorth yng
nghartrefi pobl ac yn y gymuned, tra'r oedd adeiladau'r gwasanaeth dydd ar gau dros dro;
Ailagorwyd adeiladau gwasanaethau dydd yn gynharach na mannau eraill y Cyngor, er mwyn
galluogi unigolion i gynnal eu llesiant emosiynol, drwy gymryd rhan mewn gweithgaredd
ystyrlon, drwy sicrhau cysondeb o ran cymorth, gyda staff a threfn gyfarwydd;
Cyflwynwyd technoleg ddigidol, gan helpu pobl i ddatblygu sgiliau newydd i gynyddu
cynhwysiant digidol ac (yn ystod y pandemig) atal arwahanrwydd cymdeithasol, oherwydd
gallai pobl gyfarfod â chymheiriaid a staff ar-lein;
Roeddent yn darparu cymorth hanfodol na ellid ei gomisiynu yn unman arall oherwydd pwysau
ar asiantaethau gofal cartref (hy, unigolion a oedd angen ymweliadau gofal personol
ychwanegol/cymorth dros brydau bwyd am eu bod gartref yn ystod y dydd tra'r oedd y
canolfannau dydd ar gau)

Ers y pandemig mae dulliau newydd ac arloesol o weithio wedi cael eu cyflwyno i'n gwasanaethau.
Er enghraifft:

Roedd y rhain yn helpu i wella llesiant pobl yn ystod cyfnod a oedd yn eithriadol o heriol, lle nad
oedd pobl yn gallu cyfarfod mewn grwpiau na chyda ffrindiau a pherthnasau, a lle'r oedd risg
ychwanegol o brofi unigrwydd ac arwahanrwydd.
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Mae addasiadau tai yn chwarae rhan hollbwysig ym mywydau pobl. Maen nhw'n helpu pobl ag
anableddau a phobl hŷn i fyw mor annibynnol ag sy'n bosibl yn eu cartref eu hunain. Maen nhw'n
cadw pobl yn ddiogel, gan atal damweiniau fel cwympiadau, a all helpu i osgoi derbyniadau
diangen i'r ysbyty oherwydd anaf, gan leihau'r pwysau ar y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG).
Gall addasiadau hefyd helpu i gyflymu'r broses o ryddhau cleifion o'r ysbyty, fel bo modd i pobl
ddychwelyd gartref cyn gynted ag sy'n bosibl. Ar lefel genedlaethol mae addasiadau'n cefnogi
blaenoriaethau polisi Llywodraeth Cymru, a nodwyd yn 'Ffyniant i Bawb' a 'Cymru Iachach'. Maen
nhw hefyd yn cyfrannu at fodloni gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, lle
mae atal yn elfen greiddiol, a Deddf Cydraddoldeb 2010, lle mae oedran ac anabledd ymhlith dau
o'r nodweddion gwarchodedig. Ar raddfa leol, mae addasiadau'n cefnogi gwaith y Bwrdd
Partneriaeth Rhanbarthol i wella llesiant a chanlyniadau dinasyddion, a hefyd yn cefnogi gwaith y
Bartneriaeth Heneiddio'n Dda yn uniongyrchol, a'r rhaglen @Gartref drwy helpu pobl i barhau i
fyw'n annibynnol, yn ddiogel ac yn dda gartref gyhyd ag y bo modd.

Mae Gofal a Thrwsio Caerdydd a'r Fro wedi bod yn derbyn cyllid y Gronfa Gofal Integredig ers
2014/15 i gefnogi darparu ystod eang o waith addasu, fel canllawiau, canllawiau cydio, canllawiau
grisiau, bocsys cloi goriadau ac ati, i gleifion Bwrdd Iechyd Prifysgol (BIP) Caerdydd a'r Fro Yn
ystod 2021/22, rhannwyd cyllid cyfalaf y Gronfa Gofal Integredig yn ddwy ffrwd ariannu, gyda
£100,000 wedi’i ddyrannu i ddarparu gwaith addasu i gefnogi cleifion wrth ddychwelyd adref o’r
ysbyty; a £100,000 wedi'i ddyrannu i ddarparu gwaith addasu i gefnogi cleifion er mwyn lleihau
peryglon yn amgylchedd eu cartref, sy'n helpu i leihau'r risg o lithro, baglu neu gwympo ac osgoi
unrhyw dderbyniadau diangen i'r ysbyty.

Gwneir atgyfeiriadau ar gyfer gwaith addasu i'r elusen drwy staff iechyd a gofal cymdeithasol
(therapyddion galwedigaethol yn bennaf) sy'n gweithio yn BIP Caerdydd a'r Fro.

Adeiladu cymunedau
mwy diogel

Astudiaeth o achos cleient
Mae Mrs B yn 89 oed ac yn byw ar ei phen ei hun yn ei thŷ yn y Barri. Atgyfeiriodd therapydd
galwedigaethol o Ysbyty Llandochau Mrs B i'r elusen, i gael amryw o ganllawiau wedi'u gosod yn ei
chartref er mwyn helpu i atal cwympiadau. Ymwelodd ein tasgmon â'r cartref a gosod canllaw cynnes
allanol, pum canllaw cydio a chanllaw postyn grisiau. Gweithiodd hefyd i dynhau canllaw pren rhydd
a oedd eisoes wedi'i osod. O ganlyniad i asesiad y therapydd galwedigaethol a'r gwaith a wnaed gan
yr elusen, mae Mrs B yn fwy diogel yn ei chartref ac yn wynebu llai o risg o gwympo a llai o risg o
gael ei derbyn i'r ysbyty.

Cliciwch yma i wylio ffilm fer ynghylch sut mae Gofal a Thrwsio yn cynnig gwerth cymdeithasol
ychwanegol a’i gysylltiadau â gwasanaethau tai ehangach y cyngor 

9

https://www.youtube.com/watch?v=ePLyFIthNDk
https://www.youtube.com/watch?v=ePLyFIthNDk


Ymrwymodd cartrefi preswyl ym Mro Morgannwg i fod yn fwy ystyriol o ddementia, gan ei bod hi'n her
enfawr i'w cartrefi gofal, a adeiladwyd yn y 1960au, fodloni gofynion yr oes fodern. Ariannodd y BPRh
welliannau i'r amgylchedd ffisegol drwy fuddsoddi yn y cartrefi i wneud preswylwyr y presennol a'r dyfodol
yn gyffyrddus a diogel. 

Dyfarnwyd cyllid i uned ailalluogi Tŷ Dyfan i greu ardal ddynodedig ar gyfer gofal, gyda phedwar gwely,
cawod ac ystafelloedd triniaeth, ac ardal falconi gaeedig fel y gallai pobl fwynhau'r awyr iach. Yn sgil hyn,
cafwyd gwelliant sylweddol i ganlyniadau pobl, a golygai, ar ôl cyfnod o ailalluogi, eu bod yn dychwelyd
gartref i fyw'n fwy annibynnol gyda llai o anghenion o ran gofal.

Drwy grant pellach bu modd datblygu amgylchedd sy'n ystyriol o ddementia a sefydlu cyfleuster cwarantin
COVID-19 i gynnwys pobl a oedd angen cefnogaeth yn ystod yr argyfwng cyn/ac ar ôl cyfnod yn yr ysbyty
ac nad oeddent, oherwydd eu dementia, yn gallu cydymffurfio â gofynion ynysu. Mae Tŷ Dyfan yn
cynnwys llety i 18 o breswylwyr ac yn darparu gwasanaeth seibiannol/argyfwng i dri o bobl ar unrhyw
bryd, a chyfleuster ailalluogi ac ynddo chwe ystafell wely.

Gosodwyd lifftiau ystyriol o ddementia ym Mhorthceri ac yn Nhŷ Dyfan. Mae'r lifftiau hyn yn hollbwysig er
mwyn helpu i gadw preswylwyr yn ddiogel. Mae'r lifftiau hygyrch a hawdd eu defnyddio wedi helpu i
gynyddu lefelau symudedd ac annibyniaeth. Mae'r tu mewn i'r lifftiau wedi'u gorffen mewn lliw pastel, heb
unrhyw adlewyrchiad na sglein fel eu bod mod hygyrch ag sy'n bosibl i bobl â dementia.

Roedd gwelliannau i Gartref Porthceri yn cynnwys gosod gweithiau celf o ardaloedd o ddiddordeb lleol i
wneud y lle'n ddiddorol ac i annog preswylwyr i hel atgofion. Dewiswyd y rhain gan y preswylwyr ar y cyd
ag 'Ask Frank'. Busnes lleol wedi'i leoli yn y Barri sy'n dylunio a gweithgynhyrchu arwyddion diogelwch yw
Ask Frank. Mae'r gweithiau celf a ddewiswyd wedi cael effaith gadarnhaol ac mae'r staff yn aml yn gweld
preswylwyr yn hel atgofion o'u blaenau. Mae buddsoddi mewn gwelyau gofal seibiannol a hirdymor wedi
golygu bod pobl â dementia wedi gallu parhau i fyw yng Nghartref Porthceri gyhyd ag y bo angen.

 
  
 

Gwella'r amgylchedd
ffisegol

Lluniau o Dŷ Dewi Sant cyn ac
ar ôl y gwaith:

Yng nghartref preswyl Tŷ Dewi Sant ym Mhenarth, mae’r grant wedi
helpu i greu tair ardal fyw sy’n ystyriol o ddementia, ac mae un
ohonynt yn uned deg gwely benodol ar gyfer pobl â dementia. Mae
hyn wedi golygu y gallai Tŷ Dewi Sant ddatblygu i fod yn gyfleuster
EMI dynodedig ar y safle hwn i bobl sydd angen lefel uchel o ofal.

Adborth preswylwyr: “Doeddwn i ddim yn hoffi gorfod gadael fy
ystafell am amser mor hir, ond roedd yn werth yr ymdrech, mae'n
hyfryd ac yn llawer haws symud o le i le. Pan fyddaf yn mynd ar goll
rwy'n chwilio am y llun o Bier Penarth ac yn gwybod ble rydw i. Gallaf
gael hyd i'r toiledau'n haws nawr eu bod yn felyn, ac maen nhw'n
llawer brafiach y tu mewn".

Adborth y rheolwr: “Rydym wedi gweld gostyngiad sylweddol yn nifer
y cwympiadau ac mae'r canllawiau a'r drysau lliw yn wych er mwyn i
bobl ffeindio'u ffordd o amgylch y lle. Rwy'n aml yn gweld y
preswylwyr yn sefyll o flaen y gweithiau celf yn sgwrsio, ac maen
nhw'n amlwg yn adnodd gwych iddynt gael hel atgofion".

Cliciwch yma i weld sut rydym wedi defnyddio cyllid cyfalaf a
refeniw i drawsnewid ardaloedd yn ein rhanbarth.

10

https://vimeo.com/541392872/89cddf27e1


Ymagwedd gyson at gynllunio i'r holl asiantaethau sy'n gweithio gyda phobl ifanc, a sail ar gyfer
gwaith integredig;
Profiad o asesiad aml-asiantaeth a chydgysylltiedig o anghenion i blant a phobl ifanc, eu rhieni
a'u gofalwyr, sy'n arwain at gynllun pontio cyfun a gaiff ei adolygu'n flynyddol o leiaf; Ymagwedd
gydweithredol i sicrhau cynllunio aml-asiantaeth clir a chynhwysfawr, ac yn dynodi pwynt cyswllt i
unigolion drwy'r broses bontio;
Ffordd i ymarferwyr a chynllunwyr wneud y gorau o'u hadnoddau drwy osgoi ail-wneud gwaith,
gan elwa ar wybodaeth gynllunio gyffredin a chynhwysfawr;
Comisiynwyr a rhanddeiliaid i dderbyn yr wybodaeth sydd ei hangen i gefnogi rhagfynegiadau
ynghylch adnoddau a strategaethau comisiynu i'r dyfodol; a
Chytuno ar rolau, cyfrifoldebau a phrosesau ac amlinellu'r egwyddorion a'r safonau i gefnogi
trefniadau pontio.

Protocol Pontio
Lansiwyd y Protocol Pontio ym mis Mawrth 2002 er mwyn helpu pobl ifanc ag anghenion dysgu
ychwanegol (ADY) i wireddu eu dyheadau a'u potensial. Mae'r Protocol yn hwyluso gwaith cynllunio
fel bo modd pontio'n llyfn i addysg bellach, hyfforddiant ac/neu fywyd oedolyn, a hefyd yn esbonio
sut mae addysg a gwasanaethau eraill yn cydweithio lle bydd angen i fwy nag un asiantaeth gynnig
cymorth. Dylid ei ddefnyddio'n sail ar gyfer prosesau cynllunio o 14 oed hyd at ac yn cynnwys 25
oed. Mae’r protocol yn ymwreiddio dulliau atal cynnar trwy gydweithio i nodi'r hyn a gytunwyd o ran
rolau, cyfrifoldebau, arferion a phrosesau cyffredin er mwyn cefnogi pobl ifanc wrth iddynt droi'n
oedolion.

Mae'r protocol hwn o fudd i bob parti, am ei fod yn cynnig:

Roedd y lansiad yn canolbwyntio ar leisiau pobl ifanc â phrofiad byw. Soniodd un person ifanc am ei
brofiad ar Gwrs Sgiliau Byw'n Annibynnol Colegau Caerdydd a'r Fro "Roeddwn i'n nerfus wrth
ddechrau'r coleg....ond ar ôl imi fynd i weld y lle roeddwn i'n poeni llai. Ar ôl ychydig, dois i arfer â'r
lle". Disgrifiodd un arall y gwahaniaeth yr oedd derbyn cefnogaeth gan People First wedi'i wneud
"Gwnaeth hynny imi deimlo'n ddiogel, cefais fwy o hyder, a gwnaeth fy helpu i gael uchelgais i
wireddu fy mreuddwydion. Rwyf mewn swydd sydd wrth fy modd bellach". Mae'r dull hwn yn helpu i
sicrhau bod gan bobl ifanc ag ADY y cymorth sydd ei angen arnynt i gyflawni eu nodau a gwireddu
eu dyheadau.

Gwylio animeiddiad byr am y Protocol Pontio:

Gwneud y mwyaf o
gyfleoedd i wireddu
potensial
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Ysgol Arbennig Tŷ Gwyn
Mae Ysgol Arbennig Tŷ Gwyn yn enghraifft wych o'r mod y mae buddsoddiad
cyfalaf a refeniw o'r Gronfa Gofal Integredig yn cael ei ddefnyddio mewn
cydweithrediad â ffynonellau cyllid eraill i integreiddio gwasanaethau i bobl ifanc
ag anghenion cymhleth. Mae gan yr holl ddisgyblion sy'n mynd i Ysgol Tŷ Gwyn
oll anghenion dysgu ychwanegol ac/neu anghenion cymhleth. Mae'r Gronfa
Gofal Integredig yn helpu i uwchraddio cyfleusterau i ddisgyblion a staff dros
gyfnod o dair blynedd, ac yn ariannu tri Swyddog Cyfleoedd Dydd sy'n gweithio
yn yr ysgol i helpu disgyblion i baratoi i symud ymlaen i'w bywyd fel oedolyn,
gan eu helpu i fyw mor annibynnol ag sy'n bosibl.

Mae'r gwaith ehangu yn galluogi disgyblion i gael mynediad at nyrsys,
therapyddion, gweithwyr cymorth a meddygon ar-safle, sy'n eu helpu gyda'u
hanghenion meddygol. Mae hyn yn ddarpariaeth sydd wedi cael ei chroesawu'n
fawr gan y disgyblion a'u teuluoedd. Mae'r ysgol o'r farn fod y dull aml-
asiantaeth hwn yn unigryw am ei fod yn galluogi pobl ifanc i gyrchu amrywiaeth
mor fawr o gymorth ar-safle.

Bydd y cyllid o gymorth i uwchraddio cyfleusterau allweddol yn yr ysgol, gan
gynnwys tair ystafell ddosbarth ychwanegol, cyfleusterau newid, ardal chwarae
meddal, swyddfeydd ac ystafell ddigwyddiadau aml-ddefnydd. Bydd y cam
nesaf yn creu tair ystafell ddosbarth ychwanegol yn yr ysgol. Drwy gwblhau'r
prosiect, bydd yr ysgol yn gallu cynnwys 30 o blant ychwanegol ag anghenion
dysgu.

Yn ystod ei hymweliad cyntaf â'r ysgol, dywedodd Julie Morgan, y Dirprwy
Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: “Drwy wneud gwell defnydd o
adnoddau a symud oddi wrth ddulliau traddodiadol o ddarparu gwasanaethau,
mae'r Gronfa Gofal Integredig yn troi gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol
yn wasanaethau sy'n canolbwyntio mwy ar yr unigolyn, ac a ddarperir yn nes at
adref." Esboniodd hefyd sut y gallai hyn fod o gymorth yn y pen draw i liniaru'r
pwysau ar wasanaethau'r GIG a gofal cymdeithasol hanfodol. “Bydd y ffyrdd
newydd hyn o weithio yn hanfodol i greu system iechyd a gofal cymdeithasol
yng Nghymru sy’n addas ar gyfer y dyfodol, fel y nodwyd yn Cymru Iachach.”.

Dywedodd Lynnette, un o’r rhieni y mae ei phlentyn yn mynychu Tŷ Gwyn: “Mae
cael yr holl weithwyr proffesiynol hyn yn yr ysgol wedi gwneud gwahaniaeth
enfawr i ni. Gan fod fy merch yn eu hadnabod, mae hi hefyd yn llai nerfus. Maen
nhw'n wych wrth ei helpu i sicrhau bod ganddi bopeth sydd ei angen."

Gwneud y mwyaf o
gyfleoedd i wireddu
potensial
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Pobl hŷn ag anghenion cymhleth a chyflyrau hirdymor, gan gynnwys dementia. Mae hyn yn cynnwys
helpu pobl hŷn i barhau i fyw'n annibynnol ac aros gartref, gan osgoi unrhyw dderbyniadau diangen
i'r ysbyty neu oedi cyn eu rhyddhau o'r ysbyty.
Pobl ag anableddau dysgu; Plant mewn perygl;
Plant ag anghenion cymhleth oherwydd anabledd neu salwch;
Galluogi teuluoedd i fodloni anghenion eu plant a'u helpu i aros gyda'i gilydd;
Cefnogi gofalwyr, gan gynnwys gofalwyr ifanc, yn eu rôl ofalu a’u galluogi i gynnal eu llesiant eu
hunain (gan ganolbwyntio ar y blaenoriaethau cenedlaethol i gefnogi bywyd ochr yn ochr â gofalu,
nodi ac adnabod gofalwyr, darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth);
Cefnogi datblygiad gwasanaethau gofal a chymorth integredig ar gyfer unigolion ag anghenion
cymhleth, gan gynnwys pobl ag anableddau dysgu, plant ag anghenion emosiynol ac ymddygiadol
cymhleth a ‘lefel uchel’ ac awtistiaeth

Toiledau ychwanegol mewn canolfan blant sy'n canolbwyntio ar gefnogi plant â pharlys yr ymennydd
a'u teuluoedd.
Datblygu gardd i gynnwys gwelyau wedi'u codi, meinciau picnic, compost ac offer er mwyn creu ardal
i'r gymuned.
Offer chwaraeon, gliniaduron, offer garddio a dodrefn i greu gwasanaethau newydd. Mae
prosiectau'n cynnwys cefnogi pobl ag anafiadau anweladwy, gwella llesiant emosiynol a chefnogi
gofalwyr pobl ag anableddau anweladwy.
Offer chwaraeon, offer codi sbwriel, offerynnau cerdd ac offer garddio i gefnogi gweithgareddau i
oedolion ag anableddau dysgu.

Nod Grantiau Bach Gwasanaethau Gwirfoddol Bro Morgannwg oedd cefnogi cynigion sy’n gwella iechyd
a llesiant pobl drwy fuddsoddi yn ein cymunedau. Roedd y grant cyfun hwn yn cynnwys dwy elfen:

1. Canolbwyntiai'r Gronfa Gofal Integredig ar atal, ymyrraeth gynnar, gwasanaethau gofal a chymorth
integredig a darparu modelau darparu amgen.

2.Roedd y Gronfa Buddsoddi \cyfalaf yn canolbwyntio ar y meysydd gwasanaeth â blaenoriaeth canlynol:

Drwy'r cyllid bu modd i'r trydydd sector greu gwerth cymdeithasol drwy helpu pobl i gadw cysylltiad a
gwneud y pethau maen nhw'n eu mwynhau. Roedd hyn yn cynnwys cefnogi darparu podiau ymwelwyr
yng ngerddi cartrefi gofal, addasiadau ffisegol er mwyn galluogi perthnasau i ymweld â'u hanwyliaid gan
eu cadw'n ddiogel ar yr un pryd, a chyfarpar i wella'r adloniant a ddarperir i breswylwyr. Dyma rai
enghreifftiau:

Bu'r cyllid hwn yn hanfodol i sefydliadau’r Trydydd Sector, yn enwedig wrth iddynt ymateb i'r straen
ariannol yn gysylltiedig â darparu gwasanaethau sy'n ddiogel o safbwynt COVID-19, neu newid y dull o
ddarparu gwasanaethau mewn ymateb i COVID-19.

“Rydym wedi derbyn cyllid i
ailddechrau dosbarthiadau

cymunedol. Heb y cyllid hwn ni
fyddai ein dosbarthiadau yn y Fro
wedi gallu ailddechrau, ac mae'r
cyllid hwn wedi sicrhau y gallant

barhau i'r dyfodol."
(Mudiad o Drydydd Sector y Fro)

 

Cefnogi cymunedau
lleol
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Ni ellir amcangyfrif yn rhy isel beth yw effaith barhaus ymateb i'r heriau a grëwyd gan
COVID-19. Mae aelodau’r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol a’n cymuned ehangach o
bartneriaid wedi gorfod symud eu ffocws tuag at geisio lliniaru effaith cyfyngiadau, yn
ogystal â lleihau risgiau'r firws hyd yr eithaf i bobl yng Nghaerdydd a'r Fro. Roedd hyn yn
amrywio rhwng sicrhau bod gan y rhai a oedd wedi'u gwarchod gyflenwadau hanfodol, a
threfnu gweithgareddau newydd y gellid mynd iddynt ar-lein, a chyflawni cynllun o
frechiadau a brechiadau atgyfnerthu, ac ailddylunio gweithgareddau iechyd a gofal.

Mewn rhai ffyrdd, mae hyn wedi'n helpu ni i gynyddu ein hymwybyddiaeth o werth
cymdeithasol; gan finiogi ein ffocws a'n sylw ar yr hyn sydd o'r pwys mwyaf i unigolion a'u
cymunedau ehangach. Bydd y sylw penodol hwn yn parhau wrth inni geisio mynd i’r afael
â chanlyniadau tymor hwy y pandemig, er enghraifft, y nifer cynyddol o bobl mewn
sefyllfaoedd bregus, a'r cynnydd dramatig yn nifer y plant a'r bobl ifanc sy'n ceisio
cymorth gan wasanaethau iechyd meddwl. Bydd darparu gwasanaethau integredig ar yr
hyn sydd o'r pwys mwyaf i bobl yn parhau i fod yn hollbwysig i'n cynlluniau ar gyfer y
dyfodol. Mae pwysigrwydd gwerth cymdeithasol wrth gynnal cysylltiadau â phobl a
lleoedd wedi dod i'r amlwg fel elfen allweddol er mwyn cynnal iechyd llesiant ac
annibyniaeth gyhyd ag sy'n bosibl.

Mae'r BPRh yn awyddus i sicrhau na chaiff yr hyn a ddysgwyd nac etifeddiaeth y cyfnod
hwn eu colli, a manteisiodd ar y cyfle i fyfyrio ar hynny yn ei Adroddiad Dysgu ac
Etifeddiaeth. 

Cliciwch yma i ddarllen yr Adroddiad sy'n cynnwys enghreifftiau ychwanegol o'r modd
 y mae sefydliadau ar draws y rhanbarth wedi cefnogi pobl yn ystod y pandemig.

Ffactorau sy'n rhwystro
cynnydd:
Effaith COVID 19
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Mae hyn wedi sicrhau cymaint ag sy'n bosibl o
ganlyniadau cadarnhaol i breswylwyr sydd bellach yn
elwa ar ofal o ansawdd mwy cyson. Mae'r Fanyleb
Gwasanaeth a'r Contract Cyffredin yn nodi'r safonau o
asesu hyd at derfynu'r contract. Y mae wedi sicrhau
ymagwedd ranbarthol at bolisi meddyginiaethau,
hyfforddiant staff, goruchwyliaeth, sicrhau ansawdd,
monitro ac adolygu. Mae'n cynnwys asesiad rheolaidd o
ganlyniadau Defnyddwyr Gwasanaeth yn unol â'r Fanyleb
ac adborth gan Ddefnyddwyr Gwasanaeth a'u perthnasau
ynghylch safon y gwasanaeth y maent yn ei dderbyn, sy'n
cynnwys cymhariaeth â'r safonau y gallant eu disgwyl y
rhesymol.

Cliciwch yma i weld y Cytundeb Contract ar gyfer
Gwasanaethau Cartref Gofal (Lleoli Oedolion mewn
Cartref Gofal neu Gartref Gofal gyda Nyrsio).

Cliciwch yma i ddarllen y Fanyleb Gwasanaeth ar gyfer 
darparu Cartrefi Gofal i Bobl Hŷn (55 oed a
 throsodd) sydd angen Gofal Preswyl, Gofal Nyrsio wedi’i
gyllido gan y GIG neu Ofal Iechyd a chefnogaeth
 ar draws rhanbarth Caerdydd a Bro Morgannwg.

Datblygu Clwstwr Carlam
Mae ein Clwstwr yn y De Orllewin yn dangos sut mae
gwerth cymdeithasol yn cael ei ymgorffori yn nulliau
partneriaid o weithio, cyllido, caffael a chomisiynu gan
arwain at ganlyniadau gwell i gleifion a gwell defnydd o
adnoddau. Roedd y dull tîm amlddisgyblaeth hwn ar gyfer
pobl ag anghenion cymhleth yn golygu bod pobl yn gallu
treulio cymaint o amser ag sy'n bosibl gartref yn hytrach
nag yn yr ysbyty. Gallent felly dreulio mwy o amser yn
gwneud y pethau a oedd o'r pwys mwyaf iddynt.
Arweiniodd hyn hefyd at arbed bron £5 am bob £1 a
wariwyd.
Mae'r model hwn yn cael ei gyflwyno ar draws gweddill y
clystyrau aml-asiantaeth ar draws y Rhanbarth yn rhan o
raglen @Gartref, sydd wedi sicrhau bod gwerth
cymdeithasol yn rhan annatod o ofal integredig.

Hyrwyddo Gwerth
Cymdeithasol

Contract Cyffredin a Manyleb Gwasanaeth ar gyfer gofal preswyl
Defnyddiwyd dull cydgynhyrchu wrth lunio’r Contract a’r Fanyleb Gwasanaeth Gyffredin ar gyfer
gofal preswyl yn 2019, gan gynnwys eiriolwyr a gynrychiolai pobl hŷn sy'n byw mewn cartrefi gofal,
eu teuluoedd a phobl hŷn eu hunain. Roedd y fanyleb gwasanaeth a oedd yn deillio o hynny yn
cynnwys canlyniadau a mesurau ar gyfer pob parti. Yn ystod 21/22 mae hyn wedi cael ei ddatblygu'n
fframwaith canlyniadau, ac oddi mewn i hynny mae partneriaid a phrosesau rheoli contractau
rhanbarthol yn cael eu creu. Mae’r dull hwn sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau bellach yn cael ei
ddefnyddio gan bob partner statudol wrth gomisiynu gofal nyrsio a phreswyl, gyda chontract cyffredin
ar gyfer gwasanaethau cartref gofal.
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Cynhaliwyd ein Hasesiad o Anghenion y Boblogaeth rhwng mis Mai 2021 a mis Mawrth
2022, ac mae'n diweddaru adroddiad 2017. Defnyddiwyd nifer o wahanol ddulliau o
gasglu gwybodaeth er mwyn cynnal asesiad cyfannol a chynhwysfawr. I ddechrau cafodd
data, adroddiadau ac ymchwil eu nodi o ystod o ffynonellau, gan gynnwys data o
sefydliadau iechyd, awdurdodau lleol a'r trydydd sector. Cynhaliwyd gwaith ymgysylltu
pwrpasol, gan gynnwys arolygon o'r boblogaeth gyffredinol o oedolion, plant a phobl
ifanc, preswylwyr CEM Caerdydd a gweithwyr proffesiynol a darparwyr eraill. Cafodd dau
ddeg tri o grwpiau ffocws eu cynnal, eu harwain a’u cefnogi gan Gyngor Trydydd Sector
Caerdydd, C3SC.

Nodwyd arweinwyr proffesiynol o awdurdodau lleol Caerdydd a Bro Morgannwg, Bwrdd
Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, a sefydliadau eraill lle bo’n briodol, er mwyn deall cyd-
destun pob thema, a helpu i lywio'r gwaith o gasglu a dehongli data.

Yn rhan o'r gwaith ymgysylltu a gyflawnwyd i ddatblygu'r Asesiad o Anghenion y
Boblogaeth cafwyd ffocws cryf ar anghenion gofal a chymorth ein dinasyddion. Mae'r
anghenion gofal a chymorth hyn wedi cael eu dadansoddi a'u hystyried wrth lunio'r
Adroddiad ar Sefydlogrwydd y Farchnad rhanbarthol, a fydd yn rhoi map cyfredol o
wasanaethau'r rhanbarth, gan arwain at weledigaeth i'r dyfodol sy'n gyson ag anghenion
ein dinasyddion.

Ymgorffori Gwerth Cymdeithasol
yn yr Asesiad o Anghenion y
Boblogaeth a'r Adroddiad ar
Sefydlogrwydd y Farchnad

Cliciwch yma i ddysgu mwy am yr Asesiad o
Anghenion y Boblogaeth
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Darparu rhwydwaith i nodi, datblygu, cefnogi a rhannu arfer da mewn ymglymiad a gwerth
cymdeithasol;
Hyrwyddo cyfleoedd i rwydweithio a chydweithio ar draws sectorau a chefnogaeth ar gyfer
cyfrifoldebau allweddol, fel yr Asesiad p Anghenion y Boblogaeth a chynlluniau Sefydlogrwydd y
Farchnad;
Cynnig her a dylanwad priodol ar gaffael a chomisiynu;
I ba raddau rydym yn sicrhau Gwerth Cymdeithasol ar draws ein holl sefydliadau partner a'r effaith a
sicrheir.

Dros y tair blynedd diwethaf, gwelwyd gwerth cymdeithasol yn ffynnu drwy ein holl waith ac mae
aelodau'r BPRh yn rhagweld rhwydwaith a fydd yn creu lle i feddwl am ddatblygu'r agenda gwerth
cymdeithasol ranbarthol ymhellach ato, ac yn creu cysylltiadau ar draws gweithgareddau lluosog.

Mae’r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol yn cydnabod mai gweithgareddau ar draws ein holl bartneriaeth
sy'n ysgogi creu gwerth cymdeithasol. Gwerth cymdeithasol yw unig ddiben ein partneriaid yn y trydydd
sector, ond caiff hefyd ei ysgogi gan waith ein partneriaid statudol, drwy eu grym prynu, eu datblygiad
cymunedol, eu rhaglenni tai a datblygu, eu dylanwad dros ddatblygiad economaidd, yr amgylchedd a'r
telerau ac amodau ar gyfer cyflogi ein staff.

Mae'n bwysig felly inni greu rhwydwaith i ysgogi creu gwerth cymdeithasol drwy ein holl BPRh a hefyd i
gysylltu â gwaith y Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus. Bydd y rhwydwaith yn ychwanegu gwerth drwy
greu cysylltiadau a chodi proffil gwerth cymdeithasol gan sicrhau na chaiff cyfleoedd eu colli a bod
gwaith yn cael ei gydgysylltu.

Bydd y Fforwm yn ceisio sefydlu fframwaith a fydd yn parhau i fod yn ymwybodol o'r pwysau ar arian a
chapasiti yn yr amgylchedd ehangach, ac ar yr un pryd yn cefnogi cynhyrchu mwy o enillion
cymdeithasol ar fuddsoddiad - gan gynnwys y gwerth ychwanegol mwy a ddarperir gan y sefydliadau a'r
grwpiau pwrpas cymdeithasol sy'n ffurfio'r sector gwirfoddol, cymunedol a menter gymdeithasol/y
trydydd sector.

Bydd yn:
1.

2.

3.
4.

Enghraifft o waith yn y dyfodol: Presgripsiynu Cymdeithasol a'r Hyb Cydgysylltu Arloesi
Rhanbarthol (RIC).
Mae ein Hyb Cydgysylltu Arloesi Rhanbarthol, dan gyfarwyddyd y BPRh, yn cyllido Ysgol Cymru ar
gyfer Ymchwilio i Bresgripsiynau Cymdeithasol ym Mhrifysgol De Cymru i ddatblygu matrics i asesu
gwerth presgripsiynau cymdeithasol. Mae presgripsiynau cymdeithasol yn cynnig ymyraethau
anfeddygol sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn drwy ddefnyddio adnoddau a geir yn y gymuned, sy'n helpu
i ddatblygu gwerth cymdeithasol. Bydd yr Ysgol yn gweithio gyda gwasanaethau/sefydliadau/timau sy'n
darparu gwasanaethau cyswllt/gweithiwr cyswllt â'r gymuned i greu mesurau sy'n gwerthuso
darpariaeth gwasanaeth a phennu arferion effeithiol ym maes presgripsiynau cymdeithasol a gynhyrchir
ar y cyd â defnyddwyr a darparwyr gwasanaeth. 

Byddant yn cefnogi'r broses o roi'r matrics gwerthuso ar waith yn sail ar gyfer pennu ehangder, graddfa
a phenderfynu ynghylch mabwysiadu presgripsiynau cymdeithasol drwy ddiffinio arferion gwaith
effeithiol. Bydd hyn yn galluogi comisiynu, gan gynnwys adrodd/monitro effeithiol a bydd cysylltiadau
cryf rhwng hyn a'r gwaith o gyflwyno clystyrau meddyg teulu gwell. Bydd hyn yn cael ei gyflawni yn
2022-23.

Cynlluniau ar gyfer y
Dyfodol
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Hyrwyddwr y BPRh ar gyfer Gwerth Cymdeithasol a fydd wedi'i ymwreiddio yn strwythur
llywodraethu'r BPRh i ddylanwadu ar benderfyniadau ac i asesu effaith penderfyniadau wrth
adeiladu cyfoeth cymunedol 
Prif Swyddogion o'r ddau Gyngor Gwirfoddol Cymunedol yn y rhanbarth.
Hwyluswyr Iechyd a Gofal Cymdeithasol Caerdydd a'r Fro
Cynrychiolwyr ar y BPRh o'r gymuned ac o'r trydydd sector a'r sector annibynnol.
Uwch swyddog ag awdurdod i benderfynu o bob un o'r 3 sector statudol sy'n aelodau o'r BPRh.
Eraill o'r trydydd sector ac o sectorau eraill y mae aelodau wedi cytuno y gallant wneud cyfraniad
buddiol.

Bwrw ymlaen â sgwrs frys ynghylch hwyluso cyflog byw go iawn ar gyfer gwasanaethau a
gomisiynir, gan ddisgwyl penderfyniadau a chynnydd yn gysylltiedig â chynnull y fforwm gwerth
cymdeithasol.
Cryfhau llais cynrychiolwyr anstatudol o’r trydydd sector ar y BPRh - drwy benodi Is-Gadeirydd a
Hyrwyddwr i ysgogi'r agenda gwerth cymdeithasol
Ymwreiddio dangosyddion perfformiad ar gyfer holl fuddsoddiadau newydd y BPRh sy'n
berthnasol i werth cymdeithasol Sicrhau bod gwaith caffael a gyflawnir gan y BPRh a gwaith
cysylltiedig yn cynnwys sicrwydd y bydd yn creu gwerth cymdeithasol
Ymgysylltu â’r cyhoedd yn barhaus a datblygu’r fframwaith ymgysylltu a fydd yn ymgorffori
gwybodaeth am werth cymdeithasol drwy ein holl waith, drwy gynyddu ein dealltwriaeth o’r hyn
sydd bwysicaf i’n poblogaeth. Mae hyn yn golygu y gallwn wneud y mwyaf o'r buddion i'n
dinasyddion.
Cysylltu â fforymau presennol ar draws y rhanbarth sy'n ymwneud â chreu gwerth cymdeithasol

Ycynnig ar gyfer aelodaeth y Fforwm:

Bydd y fforwm yn adrodd wrth y BPRh, ac yn canolbwyntio i ddechrau ar y canlynol:

Cynlluniau ar gyfer y
Dyfodol
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Atodiad 1: Cylch Gorchwyl
y Bartneriaeth

Y Bartneriaeth Dechrau'n Dda – Cylch gorchwyl

Y Bartneriaeth Heneiddio'n Dda – Cylch gorchwyl
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Duncan Innes (C3SC)
Hayley Smith (Barnardo's Cymru) Linda Newton (Cavamh)
Siobhan Parry (Platfform)

Cyfrannu at nod cyffredinol y Bartneriaeth Dechrau'n Dda, sef gwella llesiant, diogelwch, iechyd a
chyfleoedd bywyd plant a theuluoedd y rhanbarth drwy ysgogi rhaglen drawsnewid a gwella
gwasanaethau.
Darparu fforwm ar gyfer trafodaethau sy'n berthnasol i'r grŵp Iechyd a Llesiant Emosiynol, gyda
mecanweithiau adrodd clir i'r grŵp ac o'r grŵp hwnnw.
Gweithredu fel grŵp rhanddeiliaid diddordeb arbennig i sicrhau bod safbwyntiau a mewnwelediadau
ehangach y trydydd sector yn cael eu hymgorffori’n llawn yng ngweithgareddau’r bartneriaeth
Dechrau’n Dda.

Aelodaeth
Mae aelodaeth yn agored i unrhyw sefydliad trydydd sector sy’n rhoi cymorth i bobl ifanc yng
Nghaerdydd ac/neu Fro Morgannwg.

Dyma aelodau'r grŵp sydd wedi'u cadarnhau ar hyn o bryd:

Prif Ddiben
Prif ddiben y Grŵp Rhanddeiliaid yw sicrhau bod y trydydd sector yn cymryd rhan gynhwysfawr yn y
Grŵp Iechyd a Llesiant Emosiynol, a thrwy hynny, cyfrannu at nodau’r Grŵp Iechyd a Llesiant
Emosiynol, fel y nodir isod:

Mae'r Grŵp Iechyd a Llesiant Emosiynol yn gyfrifol am gyflawni blaenoriaethau'r Bartneriaeth Dechrau'n
Dda ar gyfer iechyd a llesiant emosiynol plant a phobl ifanc. Mae'n darparu gwybodaeth ac adroddiadau
ar brif bwyntiau i'r Bartneriaeth Dechrau'n Dda yn sail ar gyfer ei phenderfyniadau.

Cylch Gorchwyl

Trefniadau Cyfarfod
Bydd y Grŵp Rhanddeiliaid yn cyfarfod bedair gwaith y flwyddyn o leiaf. Bydd unrhyw faterion brys yn
cael eu rhannu'n electronig â'r grŵp os nad yw'n bosibl cynnull cyfarfod. Bydd agendâu'n cael eu
rhannu bythefnos cyn pob cyfarfod a bydd aelodau grŵp yn cael y cyfle i gyflwyno materion ychwanegol
i'w trafod. Bydd cadeirydd ac ysgrifennydd cofnodion yn cael eu penodi ar gyfer pob cyfarfod, a
nodiadau cryno'n cael eu rhannu â holl aelodau'r Grŵp Rhanddeiliaid.

Trefniadau cyfathrebu ac adrodd
Bydd y Grŵp Rhanddeiliaid yn cynnwys o leiaf ddau aelod o’r Grŵp Iechyd a Llesiant Emosiynol, a fydd
yn sicrhau bod canlyniadau Cyfarfodydd y Grŵp Rhanddeiliaid yn cael eu porthi i’r Grŵp Iechyd a
Llesiant Emosiynol.

Bydd Hwylusydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol C3SC, gan weithio gyda chynrychiolwyr pwnc y trydydd
sector ar y Grŵp Iechyd a Lles Emosiynol, yn ceisio sicrhau bod aelodaeth y Grŵp Rhanddeiliaid mor
gynrychioliadol a chynhwysfawr ag sy'n bosibl, a thrwy’r Rhwydweithiau Iechyd, Gofal Cymdeithasol a
Llesiant lleol, bydd yn cynorthwyo i gasglu a rhannu gwybodaeth a hyrwyddo ymatebion ar y cyd. Bydd
rhestr gyfredol o aelodau'r Grŵp Rhanddeiliaid yn cael ei chadw gan dîm y bartneriaeth.

Grŵp Rhanddeiliaid Llesiant 
y Trydydd Sector 
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