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‘Dywedoch chi...Gwnaethon ni!’ 
 

Digwyddiad yn dathlu gwaith caled ac ymroddiad 

Gofalwyr Ifanc Bae'r Gorllewin 
Croeso i’r ddegfed rhifyn Cylchlythyr Rhaglen Bae’r 
Gorllewin.  

 Mewn rhifynnau blaenorol, rydym wedi cynnwys 
eitemau newyddion am waith Bwrdd Partneriaeth 
Gofalwyr PABM, a sefydlwyd yn 2012, sy'n dod â 
sefydliadau ynghyd i gynnwys a chefnogi gofalwyr lleol 
o bob oed.  

 Mae'r bwrdd hefyd wedi creu grŵp i ganolbwyntio'n 
benodol ar faterion Gofalwyr Ifanc, ac mae aelodaeth y 
grŵp yn cynnwys cynrychiolwyr staff o brosiectau 
Gofalwyr Ifanc a Gofalwyr sy'n Oedolion Ifanc.  

 Yn y blynyddoedd y mae'r bwrdd wedi bod yn 
weithredol, cynhaliwyd nifer o ymarferion er mwyn 
casglu barn, safbwyntiau a syniadau Gofalwyr Ifanc ar 
draws y rhanbarth.  Ar 19 Ebrill, daeth grŵp o oddeutu 
50 o Ofalwyr Ifanc ynghyd ar gyfer digwyddiad 
'Dywedoch chi...Gwnaethon ni!' - bore difyr a drefnwyd 
er mwyn rhoi hoe i Ofalwyr Ifanc, yn ogystal â rhoi cyfle 
i aelodau'r bwrdd roi adborth ar yr hyn a wnaed mewn 
ymateb i farn ac awgrymiadau a gyflwynwyd yn ystod 
gweithgareddau cynnwys blaenorol.  

Roedd agenda lawn y digwyddiad yn cynnwys:  

 Sesiwn 'Briffio Cyflym' a roddodd gyfle i bobl ifanc 

sgwrsio ag aelodau Bwrdd Partneriaeth 
Rhanbarthol Bae'r Gorllewin am eu rolau a sut 
gallant gefnogi Gofalwyr Ifanc  

 Cwis rhyngweithiol  

 Cyflwyniadau gan Ofalwyr Ifanc a rannodd eu straeon 

ysbrydoledig eu hunain  

 Sioe sleidiau "Dywedoch chi... Gwnaethon ni!" a oedd 

yn tynnu sylw at ganlyniadau'r ymarfer 
cynnwys a'r gwaith a wneir ar draws y 
rhanbarth.  

Ar ôl cinio, cafodd pawb amser gwych gyda'i gilydd 
wrth gael tynnu eu lluniau yn y bwth lluniau gwisg 
ffansi. Roeddent wrth eu bodd hefyd i groesawu 
gwestai annisgwyl sef Lee Trundle (Llysgennad Dinas 
Abertawe) a ddaeth i ddangos ei gefnogaeth i ofalwyr 
Ifanc Bae'r Gorllewin.  

 

Agorwyd y digwyddiad gan Hilary Dover, Cyfarwyddwr 
Gwasanaethau Sylfaenol a Chymunedol a Chadeirydd 
Bwrdd Partneriaeth Gofalwyr PABM, a bwysleisiodd 
bwysigrwydd y mathau hyn o ddigwyddiadau, gan 
ddweud: 

“Gall rôl Gofalwr Ifanc fod yn heriol iawn ac yn unig, 
yn aml, felly ein blaenoriaeth yw dangos iddynt eu 
bod yn cael eu gwerthfawrogi a'n bod yn gwrando 
arnynt.  

Mae digwyddiadau fel y rhain yn cynnig cyfle i Ofalwyr 
Ifanc ymlacio a mwynhau cwmni eu cyfoedion, a 
chlywed hefyd sut mae eu mewnbwn wedi gwneud 
gwahaniaeth go iawn wrth helpu i lunio 
gwasanaethau ar draws Bae'r Gorllewin”.    

Asesiad 
Poblogaeth Bae’r 

Gorllewin 

 Rheoleiddio  
ar gyfer  

Canlyniadau 
Llwyddiannus  

Digwyddiadau 
Iechyd Meddwl  
‘Yn eich ‘sgidiau 

chi’ 

http://www.baergorllewin.org.uk
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"Rhain yw'r bobl 

sy'n adlewyrchu ein 

gwerthoedd craidd 

o ofalu am ein 

gilydd, gweithio 

gyda'n gilydd a 

gwella drwy'r 

amser. 

Mae cael eu 

cydnabod am y 

gofal y maent yn ei 

roi'n golygu llawer 

iawn i'n staff, ac 

mae'r gwobrau hyn 

yn ffordd 

wirioneddol o 

gydnabod eu 

cyflawniadau." 
 

Yr Athro Andrew Davies 

Cadeirydd  

Bwrdd Iechyd PABM 

"Roedd effaith bwerus y ddau fathodyn - Cyngor 
Abertawe a PABM - ar wisgoedd y tîm wedi creu 
argraff arnaf. 

Roedd yn amlwg bod y gofalwyr unigol yn falch iawn 
o wisgo'r wisg ac roedd yn glir ei bod yn effeithiol 
iawn wrth feithrin ymdeimlad o hunaniaeth tîm" 
ysgrifennodd yn ei enwebiad. 

Aelodau Tîm Integredig Gŵyr gyda Rheolwr Hwb 
Integredig (Gorllewin) Alison Ransome ac aelod 

Bwrdd PABM Debra Williams 

Cyflwynwyd cyfanswm o 33 o wobrau gan un o 
Gynghorwyr Abertawe, Jane Harris ac aelod o Fwrdd 
PABM, Debra Williams, a dalodd deyrnged i 
ymdrechion eithriadol y staff, gan ddweud: 

"Mae hon wedi bod yn seremoni anhygoel a wnaeth 
i mi deimlo'n ostyngedig. Hoffwn ddiolch i bawb am 
eu gwaith caled a'u cydweithrediad. Fe'i 
gwerthfawrogir yn fawr". 

 

Gwobrau Dewis Cleifion PABM  

                

Asesiad Poblogaeth Bae’r Gorllewin 

Wyddech chi? 
 

Mae adroddiad Asesiad Poblogaeth Bae'r Gorllewin bellach wedi'i 
gwblhau ac mae ar gael ar-lein.  

 Mae'r adroddiad yn cynnwys llu o wybodaeth am argaeledd y 
gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yn ein rhanbarth, barn pobl 
amdanynt, a'r newidiadau y mae eu hangen i greu gwelliannau yn y 
dyfodol.  

 Cyflwynir yr wybodaeth mewn tair ffordd: 

 1. Gwefan ddynamig sy'n darparu'r penawdau allweddol 

2. Cyfres o benodau y gellir eu lawrlwytho ar ffurf PDF  

3. Cyfres o Adroddiadau Technegol/Papurau Pwnc sy’n cynnwys 

dadansoddiad mwy manwl o'r dystiolaeth. 
 

Ar 6 Ebrill, cynhaliodd Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Bae'r Gorllewin 
sesiwn weithdy lle rhoddwyd cyfle i aelodau bori'r wefan ac ystyried y 
themâu allweddol a'r materion sy'n deillio o'r cynnwys.   

Bydd canfyddiadau'r Asesiad Poblogaeth yn sail i Gynllun Ardal, i'w 
gwblhau erbyn Ebrill 2018, a fydd yn amlinellu'r camau mae 
sefydliadau yn eu cymryd er mwyn mynd i'r afael â'r blaenoriaethau 
a nodwyd yn yr Asesiad.   

 

               Beth am gael cipolwg arni? 

    www.baergorllewin.org.uk  

Y gofal a ddarperir i gleifion yn y gymuned gan 
staff Bwrdd Iechyd PABM a'u cydweithwyr oedd 
ffocws digwyddiad dathlu arbennig a gynhaliwyd 
yn Ysbyty Singleton ar 3 Mawrth. 

Cyflwynwyd y 'Gwobrau Dewis Cleifion' yn gyntaf 
yn 2015 i roi cyfle i gleifion, perthnasau ac 
ymwelwyr ddweud diolch wrth aelod o staff neu 
dîm sydd wedi darparu gwasanaeth gwych. 

Ond, am y tro cyntaf, mae seremoni eleni wedi 
cydnabod y gwaith partneriaeth a'r cydweithio a 
wneir yn ardal Abertawe i helpu cleifion sy'n 
derbyn gofal yn eu cymuned. 

Mae'r cydweithio effeithiol rhwng y 
ffisiotherapydd Anna Larkin a'r Tîm Gofal Cartref 
(uchod gydag Debra Williams, aelod o Fwrdd 
PABM) wedi cael ei ganmol gan glaf diolchgar, a 
dywedodd eu bod wedi gwneud gwahaniaeth 
enfawr i fywyd ei deulu. 

http://www.westernbay.org.uk


T U D A L E N  3  

Roedd cylchlythyr mis Ionawr yn cynnwys eitem ar ddigwyddiad 'Grymuso Pobl drwy Arfer 
Blaengar' a gynhaliwyd ym mis Hydref 2016. Roedd yn cynnwys astudiaethau achos o fywyd 
go iawn a oedd yn dangos manteision gweithio blaengar sy'n canolbwyntio ar y person. Un 
agwedd yn unig yw hon ar gylch gwaith eang prosiect Contractio a Chaffael Rhaglen Bae'r 

Gorllewin, a sefydlwyd yn 2014 ac sydd wedi gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau 
llawer ar draws y rhanbarth.  

Derbyniwyd diweddariad ar gynnydd y prosiect gan Fwrdd 
Partneriaeth Ranbarthol Bae'r Gorllewin yn ei gyfarfod ym mis 
Mawrth. Roedd hyn yn cynnwys trosolwg o'r prif ffrydiau 
gwaith a'u canlyniadau allweddol: 
  

Asesiadau sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau 
Caiff asesiadau sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau eu cwblhau ar 
becynnau gofal i unigolion mewn gofal preswyl neu mewn 
lleoliadau byw â chymorth. Lluniwyd y broses i adnabod 
cryfderau'r unigolion a nodi unrhyw feysydd lle gellir cynyddu 
eu hannibyniaeth.  
Cyflawnwyd targed arbedion o £1 filiwn ar gyfer 2016/17, sydd 
wedi arwain at drefniadau cynaliadwy a chost-effeithiol sy'n 
cefnogi defnyddwyr y gwasanaeth i gyflawni eu potensial llawn. 
 
Broceriaeth Ranbarthol Iechyd Meddwl  
Caiff ffurflen froceriaeth ei chwblhau gan gydlynwyr gofal gyda 
chefnogaeth gweithwyr proffesiynol eraill.  Mae hyn yn rhoi 
darlun llawn o anghenion y defnyddiwr a'r canlyniadau sydd 
angen eu cyflawni gan y darparwr.  

Fframwaith Ansawdd Rhanbarthol (FfARh) 

Felly, beth sydd wedi bod yn digwydd? 

 Contractio a Chaffael 

Unwaith y bydd yr arweinydd sefydliadol perthnasol yn 
cytuno ar gyllid mewn egwyddor, caiff yr atgyfeiriad ei gyd-
weddu â chronfa ddata o ddarparwyr achrededig.  
Caiff y rheiny eu gwahodd i gyflwyno mynegiannau o 
ddiddordeb sy'n manylu ar y camau maent yn bwriadu eu 
cymryd i gyflawni'r canlyniadau.  
 

Cytunwyd hefyd y bydd y broses Broceriaeth Iechyd 
Meddwl bresennol yn cael ei hehangu i gynnwys unigolion 
ag anableddau dysgu.  
 

Straeon Digidol  
Dangoswyd yr astudiaethau achos canlynol yn y digwyddiad 
Grymuso Pobl drwy Arfer Arloesol, gan amlygu effeithiau 
cadarnhaol y prosiect ar fywydau defnyddwyr y 
gwasanaeth: 
  

 - Stori David -www.youtube.com/watch?v=YsfrJh2nnyE 
 - Stori Joanne - www.youtube.com/watch?v=6otBlt1fO5k 
 - Stori Karina ac Ian -  
www.youtube.com/watch?v=UxJYX0MYAXs&t=39s 

Dogfen yw'r FfARh a luniwyd gan Fy Mywyd Mewn Cartref Cymru 
mewn partneriaeth â Rhaglen Bae'r Gorllewin i asesu ansawdd y 
gofal a ddarperir i breswylwyr cartrefi gofal yn ardaloedd Pen-y-
bont ar Ogwr, Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe.  
 

Mae'r fframwaith yn helpu comisiynwyr i fonitro gwasanaethau 
gofal mewn modd mwy cyson, gan nodi system raddio glir o Aur, 
Arian ac Efydd.  
 

Mae pecyn cymorth wedi cael ei lunio hefyd i gyd-fynd ag ef, sy'n 
cynnig arweiniad ymarferol er mwyn i gartrefi gofal feincnodi ac 
ymdrechu i wella'n barhaus yn erbyn cyfres o feini prawf clir.  
 

Nodau allweddol y FfARh yw: 
· sefydlu gweledigaeth glir ar gyfer ansawdd i unigolion sy'n byw 

mewn lleoliadau gofal cartref, er mwyn gwella bywydau 

pobl a hyrwyddo canlyniadau cadarnhaol 

· cynnig ymagwedd fwy cadarn a thryloyw i ddarparwyr 

gwasanaethau ar draws y rhanbarth o ran y disgwyliadau 

cydweithredol mewn perthynas ag ansawdd gofal  

· monitro a chefnogi darparwyr fel y gallant gyflawni'r ansawdd 

bywyd gorau mewn cartrefi gofal mewn ffordd sy'n 

cyflawni egwyddorion gofal sy'n canolbwyntio ar y 

person/berthynas.  

Amlygwyd sicrhau ansawdd fel maes gwella i gomisiynwyr fel 
rhan o ganfyddiadau'r adroddiad o'r adolygiad o gartrefi gofal 
gan Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn 2014, ac mae'r 
argymhelliad am yr angen i ddatblygu dulliau i brofi ansawdd 
a chanlyniadau i bobl hŷn mewn lleoliadau cartrefi gofal yn 
cyd-fynd yn glir â nodau'r FfARh.  
 
Mae'r FfARh yn cael ei roi ar waith ar draws y rhanbarth  
chaiff ei gynnwys mewn gweithgareddau comisiynu yn y 
dyfodol.  

https://www.youtube.com/watch?v=YsfrJh2nnyE
https://www.youtube.com/watch?v=6otBlt1fO5k
https://www.youtube.com/watch?v=UxJYX0MYAXs&t=39s


 

Newidiadau i sut caiff safonau gofal cymdeithasol eu mesur oedd 
ffocws y digwyddiad 'Rheoleiddio ar gyfer Canlyniadau 
Llwyddiannus', a gynhaliwyd yn Orendy Margam ar 15 Chwefror.  

Roedd y digwyddiad, a gyflwynwyd gan Grŵp Llywio Datblygu 
Gweithlu Bae'r Gorllewin, wedi dod â darparwyr gofal o Ben-y-
bont ar Ogwr, Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot ynghyd i 
ystyried deddf newydd Rheoleiddio ac Arolygu Gofal 
Cymdeithasol (Cymru) 2016 a'r newidiadau a ddaw o ganlyniad 
iddi.   

Nod y ddeddf newydd yw gwella 
cynaladwyedd y gwasanaethau 
cymdeithasol, gan sicrhau trefn 
rheoleiddio effeithiol a chadarn a fydd 
yn gwella safonau ac yn cyflwyno 
gwasanaethau gofal o'r ansawdd 
gorau i'r bobl y mae eu hangen 
arnynt.  Daeth darparwyr gofal 
cymdeithasol annibynnol ac o'r 
trydydd sector i'r digwyddiad, yn 
ogystal â staff o adrannau iechyd a 
gofal cymdeithasol yr awdurdodau 
lleol.  

         

Roedd agenda'r digwyddiad yn cynnwys areithiau pwysig gan y 
Seicolegydd Busnes enwog, Philippa Davies (ceir llun ohoni 
uchod), Cathryn Thomas o'r AGGC,  Sarah Glynn-Jones o AGGCC 
ac Eleanor Marks o Lywodraeth Cymru.  

Rhoddwyd cyfle hefyd i'r cynrychiolwyr gymryd rhan mewn 
sesiwn holi ac ateb gyda'r rhai a oedd yn cyflwyno ar y dydd.   
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Rheoleiddio ar gyfer Canlyniadau  

Llwyddiannus 
 

Deddf newydd i wella safonau Gofal Cymdeithasol 

‘Yn eich ’sgidiau chi’  
  

Helpwch i wella gwasanaethau iechyd meddwl ym Mae’r Gorllewin  

Gofal Cymdeithasol Cymru  

Roedd Sue Evans, Prif Weithredwr Gofal Cymdeithasol 
Cymru (Cyngor Gofal Cymru gynt), sefydliad sydd newydd ei 
lansio, yn y digwyddiad hefyd.  Rhoddodd Sue (a welir yn y 
llun isod) gyflwyniad i'r sefydliad newydd hwn, gan amlinellu 
ei bwerau a sut bydd ei gylch gwaith eang yn effeithio ar 
wasanaethau.  

 "Mae'n amser o newid mawr i'r rhai sy'n cyflwyno ac yn 
derbyn gwasanaethau gofal yng Nghymru. Prif nod Gofal 
Cymdeithasol Cymru yw gwella ansawdd gofal a chefnogaeth 
er mwyn gwella bywydau pobl," meddai.  

 Arweiniwyd y diwrnod gan Susan Cooper, Cyfarwyddwr 
Corfforaethol Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Lles Cyngor Pen-
y-bont ar Ogwr, a Chadeirydd 
Grŵp Llywio Datblygu Gweithlu 
Bae'r Gorllewin, a bwysleisiodd 
werth y mathau hyn o 
ddigwyddiadau, gan ddweud: 

"Mae'n bwysig i ddarparwyr 
deimlo eu bod yn cael eu 
cefnogi a'u cynnwys, a bod 
ganddynt wybodaeth ddigonol. 
Bydd y Ddeddf newydd hon yn 
effeithio ar bob agwedd ar ofal 
mewn rhyw ffordd, felly mae'n 
hollbwysig bod pawb yn 
gweithio gyda'i gilydd i gyflawni 
canlyniadau cadarnhaol, ystyrlon 
i bobl." 

Hoffai Bwrdd Iechyd PABM, ynghyd â'i Awdurdodau Lleol 
Partner, glywed gan ddefnyddwyr gwasanaethau iechyd meddwl 
o Ben-y-bont ar Ogwr, Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe (gan 
gynnwys y rhai sydd wedi ystyried cael neu geisio cael mynediad 
i gefnogaeth ar gyfer eu hiechyd meddwl) yn ystod 2016 neu 
2017.  
 

Cynhelir cyfres o ddigwyddiadau cynnwys 'Yn eich 'sgidiau chi' 
ym mis Mai a mis Mehefin 2017 mewn amrywiaeth o leoliadau 
ar draws rhanbarth Bae'r Gorllewin.  
 

Gofynnir i gyfranogwyr rannu eu profiadau a dweud sut yr 
hoffent i'w hanghenion gael eu diwallu yn y dyfodol. Caiff yr 
adborth a gesglir ei ddefnyddio i wella gwasanaethau yn y 
dyfodol.  

Anogir gofalwyr ac aelodau o'r teulu i fod yn rhan o’r 
digwyddiadau hefyd.     
 Yn dilyn y digwyddiadau cynnwys hyn, caiff fframwaith strategol 
drafft ei ddatblygu gan y Bwrdd Comisiynu Anableddau Dysgu/
Iechyd Meddwl. Cynhelir mwy o ddigwyddiadau cynnwys am y 
model gwasanaeth delfrydol a ddylai gael ei roi ar waith yn y 
dyfodol, a fydd yn amlinellu'r egwyddorion y bydd yr holl 
wasanaethau'n ceisio'u cyflawni fel sail i hyn.  
 

Am fwy o wybodaeth, neu i gadw lle mewn digwyddiad 
cynnwys, e-bostiwch abm.c4b@wales.nhs.uk   
 

Rhoddir cyhoeddusrwydd i ddigwyddiadau cynnwys hefyd drwy 
Eventbrite.  

Sue Evans 
Prif Weithredwr 

Gofal Cymdeithasol Cymru 

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu ymholiadau am yr eitemau a geir yn ein cylchlythyr, e-bostiwch 
western.bay@swansea.gov.uk neu ffoniwch Swyddfa Rhaglen Bae'r Gorllewin ar 01792 633805 

Philippa Davies 
 Seicolegydd Busnes 


