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Bae’r Gorllewin yn Ennill 

Dwy Wobr 
 

Rhaglen yn dathlu dwy fuddugoliaeth yng Ngwobrau Cymuned 
Gwelliant Parhaus Cymru 2018 Academi Wales 

 

Ar 22 Mai, roeddem wrth ein boddau i gipio 
dwy wobr nodedig yng Ngwobrau Blynyddol 
Cymuned Gwelliant Parhaus Cymru 2018, a 
noddwyd gan Academi Wales.  

Mae’r gwobrau’n dathlu llwyddiant ac yn 
cydnabod gwaith da ymarferwyr 
gwasanaethau cyhoeddus ar draws Cymru. 
Cynhaliwyd y seremoni yn Orendy Margam, 
Port Talbot ac roedd cynrychiolwyr Bae’r 
Gorllewin yn bresennol i dderbyn gwobrau ar 
gyfer dau gategori, sef ‘Menter Orau 
Llywodraeth Leol ’a ‘Chyflawni Diben 
Cyffredin’, am ei Raglen Gomisiynu ar gyfer 
Anghenion Cymhleth Bae’r Gorllewin.  

Rhaglen Gomisiynu ar gyfer 
Anghenion Cymhleth Bae’r Gorllewin 

 

Prif ddiben y rhaglen yw mynd i’r afael ag 
unrhyw anghysondebau o ran ansawdd y gofal 
sy’n cael ei gomisiynu ar draws y rhanbarth. 
Ceir ethos o gydweithredu gwirioneddol sy’n 
rhoi’r person wrth wraidd y broses o gynllunio 
a chyflwyno gwasanaethau. Mae darparwyr 
gofal yn gweithio’n agos gyda chynrychiolwyr 
o’r gwasanaethau iechyd a chymdeithasol i 
greu pecynnau gofal pwrpasol sy’n 
canolbwyntio ar ganlyniadau. 

Roedd Jackie Davies, Pennaeth Gwasnaethau i 
Oedolion Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont  

 

ar Ogwr yn bresennol yn y seremoni yn ei 
rôl fel Arweinydd y Rhaglen Gomisiynu ar 
gyfer Anghenion Cymhleth. Meddai,  
 

“Roeddem wrth ein boddau i dderbyn y 
gwobrau hyn sy’n cydnabod cyflawniadau’r 
Rhaglen Gomisiynu ar gyfer Anghenion 
Cymhleth a Chydweithfa Bae’r Gorllewin yn 
gyffredinol. Rydym i gyd wedi cael profiad 
dysgu gwerthfawr ac rydym yn falch iawn o 
bopeth a gyflawnwyd hyd yn hyn.”  

Gyrfaoedd fel 
Gofalwyr: 
‘Sesiynau 

gwybodaeth 
gyflym’ 

 

Gweinidog yn 
ymweld â’r 

Bwrdd 
Partneriaeth 
Rhanbarthol 

Adroddiad 
Blynyddol Bae’r 

Gorllewin 
2017/18 

Bae’r Gorllewin 
yn Ennill Dwy 

Wobr 

http://www.westernbay.org.uk/


Gwasanaeth Awstistiaeth 
Integredig Bae’r Gorllewin 
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Dengys ymchwil fod nifer mawr o bobl ag awtistiaeth yng 

Nghymru’n brwydro i gael mynediad at y gefnogaeth y mae 

ei hangen arnynt oherwydd nad ydynt yn gymwys am 

wasanaethau iechyd meddwl a/neu anableddau dysgu.   

Mewn ymateb, mae Llywodraeth Cymru wedi clustnodi 

£13 miliwn i ddatblygu Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig 

(GAI), a gyflwynir dros gyfnod o dair blynedd fel rhan o 

ymgyrch genedlaethol i wella gwasanaethau i bobl ag 

awtistiaeth a’u teuluoedd, eu rhieni a’u gofalwyr yng 

Nghymru. 

Bydd y GAI yn darparu gwasanaethau diagnostig i 

oedolion, yn ogystal â rhoi cyngor, arweiniad a phroses 

gyfeirio briodol ar gyfer unigolion awtistig o bob oedran. 

Bydd y gwasanaeth hefyd yn cefnogi teuluoedd a gofalwyr, 

ac yn darparu hyfforddiant i bobl broffesiynol. 

Nod y GAI yw gwella mynediad at gyngor, cefnogaeth ac 
ymyriadau pan nad yw’r rhain ar gael fel arall. Bydd yn creu 
gwasanaeth hyblyg sy’n dileu’r rhwystrau presennol i 

Bydd gwasanaeth integredig newydd yn darparu cefnogaeth  
werthfawr i bobl y mae awtistiaeth yn effeithio arnynt 

Bydd y GAI yn darparu'r swyddogaethau canlynol: 

 Asesu oedolion (ag awtistiaeth neu lle nodwyd bod awtistiaeth) 

heb anabledd dysgu neu anhawster iechyd meddwl 

cymedrol i ddifrifol. 

 Gwybodaeth/cyngor/cefnogaeth yn dilyn asesiad ac 

ymgynghoriad mewn perthynas ag asesiad diagnostig a 

chefnogi oedolion. Gall hyn ymwneud â gweithio ar y cyd â 

thimau/gwasanaethau amlddisgyblaeth eraill lle mae gan 

oedolion anabledd dysgu neu anhawster iechyd meddwl 

cymedrol i ddifrifol. 

 Gwybodaeth/cyngor/cefnogaeth yn dilyn asesiad ar gyfer plant 

ag awtistiaeth heb anabledd dysgu, neu heb anhawster 

iechyd meddwl cymedrol i ddifrifol hysbys. 

 Cefnogaeth ar gyfer rheini, teuluoedd, partneriaid a gofalwyr 

unigolion ag Anhwylder y Sbectrwm Awtistig a'r gweithwyr 

proffesiynol y maent yn eu cefnogi. 

 Cyngor/hyfforddiant a chefnogaeth ar gyfer asiantaethau sy'n 

cysylltu â phobl ag Anhwylder y Sbectrwm Awtistig. 

gefnogaeth ac yn arwain at ganlyniadau cadarnhaol i bobl 
ag awtistiaeth.  

Meddai Julie Thomas, Pennaeth Gwasanaethau Plant a 
Theuluoedd Cyngor Abertawe, a Noddwr y gwasanaeth ar 
gyfer y Bae’r Gorllewin:  
 

"Bydd y gwasanaeth newydd hwn yn ychwanegiad 
gwerthfawr at yr ystod o wasanaethau cymorth 
presennol sydd ar gael ledled ein rhanbarth, a bydd yn 
mynd yn bell i helpu i wella safonau a darparu 
gwasanaethau cymorth o'r ansawdd gorau i'r bobl sydd 
eu hangen.   
 

“Mae'n garreg filltir go iawn ar gyfer y Bae'r Gorllewin a 
bydd yn trawsnewid y ffordd y caiff pobl ag awtistiaeth eu 
cefnogi. Mae rhai yn 'cwympo drwy'r craciau' o ran 
darparu gwasanaethau, ac mae'r prosiect hwn yn ceisio 
sicrhau bod eu hanghenion ac anghenion eu teuluoedd 
yn cael eu hystyried ".  

http://www.asdinfowales.co.uk/


Gyrfaoedd fel Gofalwyr 
‘Sesiynau gwybodaeth gyflym’ yn amlygu’r gwirionedd 

am weithio yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol 
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Yn dilyn yr ymgyrch ‘Ymunwch â’n Cymuned Ofalgar!’ a 
lansiwyd ym mis Ionawr eleni (gweler 
www.westernbay.org.uk/care am fanylion), daeth Rhaglen 
Bae’r Gorllewin ynghyd â Gyrfa Cymru ym mis Mawrth i 
gyflwyno dau ddigwyddiad rhyngweithiol gyda’r nod o 
annog pobl ifanc i ddilyn gyrfa fel gofalwr.  
 

Roedd oddeutu 150 o ddisgyblion Blwyddyn 9 yn bresennol 
yn y ddwy sesiwn ar ffurf gweithdy a gynhaliwyd yn 
Abertawe a Phorthcawl. Clywodd y rhai a oedd yn bresennol 
am y canlynol:  

 Y dechnoleg ddiweddaraf a ddefnyddir i gefnogi pobl 
yn eu cartrefi 

 Ystyr gwaith cymdeithasol, a sut cefnogir pobl yn eu 
cymunedau, a 

 Sut gall therapi galwedigaethol gefnogi rhywun i 
wella. 

 

Adroddiad Blynyddol 2017/18 
Ym mis Mehefin eleni, roeddem yn falch o gyhoeddi ein hadroddiad blynyddol ar gyfer 
2017/18. Mae’r adroddiad yn tynnu sylw at y cynnydd sylweddol a wnaed gan y rhaglen 
dros y flwyddyn ddiwethaf, ac yn amlinellu sut mae Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol 
Bae’r Gorllewin wedi cyflawni ei amcanion a chyflwyno gofynion Deddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.  
 

Mae copi electronig o’r adroddiad ar gael ar far ochr gwefan Bae’r Gorllewin 
(www.baergorllewin.org.uk). Os oes angen copi mewn fformat arall arnoch, e-bostiwch 
Swyddfa Rhaglen Bae’r Gorllewin yn baer.gorllewin@abertawe.gov.uk, neu ffoniwch 
01792 633805.  

Roedd y digwyddiadau hefyd yn cynnwys gweithgarwch 
‘gwybodaeth gyflym’ a roddodd y cyfle i gyfranogwyr siarad 
â gweithwyr proffesiynol yn y sector a gofyn cwestiynau am 
bleserau a heriau eu rolau.   
 

Roedd Shagufta Khan, Uwch-ymarferydd Gwaith 
Cymdeithasol Bae’r Gorllewin, yn un o bedwar cyflwynydd a  
rannodd stori eu llwybr gyrfaoedd â’r bobl ifanc yn y ddau 
ddigwyddiad. Meddai: 
 

“Roedd y sesiynau hyn yn werthfawr iawn, gan roi cipolwg 
gwych ar y gwirionedd am weithio ym maes iechyd a gofal 
cymdeithasol. Roeddem wedi gallu annog y rhai a oedd yn 
bresennol i gymryd rhan drwy gyflwyno enghreifftiau o 
dechnoleg gynorthwyol a dangos sut gall gefnogi pobl i 
barhau i fyw’n annibynnol yn eu cartrefi eu hunain.”  
 

Roedd rhaglen y digwyddiad hefyd yn cynnwys eitem gan 
Gwyneth Steddy o wasanaethau anabledd Steddy, a 
siaradodd am yr amrywiaeth o wasanaethau y mae ei 
sefydliad yn eu darparu a’r cyfleoedd gyrfa sydd ar gael. 
Rhoddodd y rhai a oedd yn bresennol gynnig ar offer 
amrywiol y mae gweithwyr gofal yn defnyddio bob dydd fel 
rhan o sesiwn weithdy ryngweithiol.  

Roedd yr ymgyrch ‘Ymunwch â’n Cymuned Ofalu!’ yn  
cynnwys gweithwyr gofal go iawn o bob cwr o ranbarth 

Bae’r Gorllewin 

http://www.westernbay.org.uk/care
http://www.westernbay.org.uk
mailto:baer.gorllewin@abertawe.gov.uk
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Ar 9 Ebrill, roedd Bwrdd Partneriaeth 
Rhanbarthol Bae’r Gorllewin yn falch o 
groesawu Huw Irranca Davies, Aelod 
Cynulliad a Gweinidog Llywodraeth Cymru 
dros Blant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol, 
i’w gyfarfod yn Swyddfeydd Dinesig Pen-y-
bont ar Ogwr.  

Cyflwynodd swyddogion o bob cwr o’r 
rhanbarth drosolwg i’r Gweinidog o 
brosiectau a ffrydiau gwaith allweddol Bae’r 
Gorllewin, gan gynnwys y cynnydd wrth 
gyflwyno Gwasanaethau Gofal Canolraddol a 
sefydlu cronfeydd cyfun ar gyfer cartrefi 
gofal.  

Canodd y Gweinidog glodydd gwaith y 
bartneriaeth. Meddai,  

“Roeddwn yn falch iawn o ddod i gyfarfod 
Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Bae’r 
Gorllewin, ac roedd yn galonogol gweld sut 
mae cydweithio effeithiol rhwng partneriaid 
yn cyflawni canlyniadau cadarnhaol i bobl ar 
draws y rhanbarth. 

“Dyma raglen waith eang iawn a bydd rhai 
newidiadau sylweddol i Fae’r Gorllewin yn 
ystod 2018/19. Mae’n glir bod yr holl 
sefydliadau partner yn gwbl ymrwymedig i 
gyflwyno gwasanaethau o’r safon orau bosib, 
ac mae ganddynt gefnogaeth lawn 
Llywodraeth Cymru wrth wneud hyn.”  

Ers cyfarfod mis Ebrill, cadarnhawyd y bydd y 
newid arfaethedig i’r ffiniau daearyddol sy’n  

Gweinidog yn ymweld â’r Bwrdd 

Partneriaeth Rhanbarthol 

effeithio ar fwrdd iechyd PABM a Chwm Taf 
yn mynd rhagddo ym mis Ebrill 2019. Mae 
hyn yn golygu na fydd ardal Pen-y-bont ar 
Ogwr yn rhan o ranbarth Bae’r Gorllewin na 
Bwrdd Iechyd PABM mwyach.   

Meddai Susan Cooper, Cyfarwyddwr 
Corfforaethol y Gwasanaethau Cymdeithasol 
a Lles yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-
bont ar Ogwr (ar ben pellaf y llun): 

“"Mae gan Ben-y-bont ar Ogwr hanes o 
weithio ar y cyd yn llwyddiannus ac rydym yn 
falch o'r gwaith partneriaeth a'r llwyddiannau 
ar draws Bae'r Gorllewin. Rydym yn edrych 
ymlaen at feithrin perthnasoedd gwaith cryf 
a chadarnhaol â'n partneriaid newydd yng 
Nghwm Taf. Ar hyn o bryd rydym yn gweithio 
gyda chydweithwyr ar draws y ddau ranbarth 
er mwyn sicrhau bod y trawsnewidiad mor 
llyfn â phosib.  

Sefydlwyd Bwrdd Trawsnewid i oruchwylio'r 
broses newid ac mae'r bwrdd wedi sefydlu 
cyfres o egwyddorion a fydd yn sicrhau bod 
ansawdd a chyflwyniad gofal 'cleifion' wrth 
wraidd pob cam gweithredu a 
phenderfyniad. Rydym yn ymrwymedig i 
broses barhaus o gynnwys staff a 
rhanddeiliaid allweddol a chyfathrebu â hwy 
drwy'r broses newid. Hoffem sicrhau 
preswylwyr Pen-y-bont ar Ogwr sy'n 
defnyddio gwasanaethau iechyd a gofal 
cymdeithasol na fydd y newidiadau sydd ar 
ddod yn effeithio’n andwyol arnynt."  

“Roeddwn yn 
falch iawn o ddod 
i gyfarfod Bwrdd 
Partneriaeth 
Rhanbarthol Bae’r 
Gorllewin, ac 
roedd yn 
galonogol gweld 
sut mae 
cydweithio 
effeithiol rhwng 
partneriaid yn 
cyflawni 
canlyniadau 
cadarnhaol i bobl 
ar draws y 
rhanbarth.   

 

“Dyma raglen 
waith eang iawn 
a bydd rhai 
newidiadau 
sylweddol i Fae’r 
Gorllewin yn 
ystod 2018/19. 
Mae’n glir bod yr 
holl sefydliadau 
partner yn gwbl 
ymrwymedig i 
gyflwyno 
gwasanaethau o’r 
safon orau bosib, 
ac mae ganddynt 
gefnogaeth lawn 
Llywodraeth 
Cymru wrth 
wneud hyn.” 

Huw Irranca Davies AC (pedwerydd o’r chwith), Gweinidog Llywodraeth Cymru dros Blant, Pobl 

Hŷn a Gofal Cymdeithasol, gydag aelodau o Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Bae’r Gorllewin 

 

Rydym yn croesawu adborth a/neu awgrymiadau ar gyfer erthyglau neu straeon a fyddai o ddiddordeb i chi.  

Cyflwynwch syniadau neu sylwadau drwy e-bostio baer.gorllewin@abertawe.gov.uk neu ffonio Swyddfa Rhaglen Bae’r 

Gorllewin ar 01792 633805 

Huw Irranca Davies,  

Aelod Cynulliad 


