
Croeso i Rifyn 5 cylchlythyr Rhaglen Iechyd a 
Gofal Cymdeithasol Bae’r Gorllewin. Mae’n 
bleser gennym ddod â mwy o newyddion da i 
chi am y gwaith sy’n cael ei wneud ar draws y 
rhanbarth a’i effaith gadarnhaol ar 
ddefnyddwyr gwasanaeth a’u teuluoedd. 
 
Un enghraifft nodedig o arfer newydd a 
blaengar sydd wedi gwella gwasanaeth yw creu 
tair Canolfan Rhwydweithio Integredig yn 
ardal Abertawe. 
 
Cychwynnwyd y Canolfannau, sydd yng 
ngogledd, gorllewin a chanol Abertawe, ym 
mis Ebrill 2015 ac maent wedi dod â staff o 
amrywiaeth eang o wasanaethau iechyd a gofal 
cymdeithasol ynghyd, gan gynnwys nyrsys 
ardal, therapyddion galwedigaethol, gweithwyr 
cymdeithasol a gweithwyr gofal cartref. 
 

Meddai Alison Ransome, Rheolwr Canolfan 
Integredig y Gorllewin,  
 

“Roedd y gwasanaethau hyn yn arfer gweithio 
ar eu pennau eu hunain, a oedd yn rhwystr o 
ran cyfathrebu. Ers lansio’r Canolfannau, mae 
cyd-leoli staff wedi eu galluogi i gael sgyrsiau 
wyneb yn wyneb a llunio cynlluniau cyflym a 
thrwyadl ar gyfer pecynnau gofal.” 
rhwystrau trefniadaethol sydd wedi arwain at  

“Mae hyn wedi gwneud gwyrthiau i dorri  
wasanaeth gwell, mwy cyson i’r bobl sy’n 
derbyn gofal yn yr ardal.”  
 
Treialwyd yr ymagwedd ar y cyd hon gyntaf ar 
gyfer cyflwyno gofal yn ardal Gŵyr Abertawe 
yn 2013.  
 
 

“Roedd 4 tîm iechyd a gofal cartref yn 
gweithio yn yr ardal”, ychwanegodd Alison. 
 
 

“Yn aml, roedd gan staff bellter i yrru o un 
lleoliad i’r llall ac roeddent yn mynd heibio i’w 
gilydd yn aml wrth ymweld â chleifion. Roedd 
gwastraff adnoddau amlwg ac roedd yn rhaid i 
rywbeth newid.”  
 

Gan weithio mewn partneriaeth â’r awdurdod 
lleol, ffurfiwyd tîm bach Gŵyr Integredig gyda 
detholiad o staff iechyd a gofal cymdeithasol 
o’r pedwar tîm presennol. 
 
O fewn tri mis, diflannodd y rhestr aros hir ar 
gyfer rhyddhau o’r ysbyty. Roedd staff yn 
gweithio’n agosach ac yn fwy effeithlon, a oedd 
yn golygu cyfathrebu gwell a llai o ddyblygu 
gwaith - enghraifft ardderchog o sut mae 
integreiddio’n fanteisiol i staff a defnyddwyr 
gwasanaeth!  

Integreiddio Iechyd a Gofal Cymdeithasol  
yn mynd o nerth i nerth yn Abertawe 

    Rhaglen Iechyd a Gofal Cymdeithasol 
  

  Bae’r Gorllewin        
   RHIFYN 5  

Mae’r cylchlythyr hwn ar gael mewn fformatau gwahanol.  I gael 

mwy o wybodaeth, ffoniwch 01792 633950 neu e-bostiwch  

western.bay@swansea.gov.uk 
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Am wybod mwy?  
 

Cliciwch ar y ddolen isod i weld fideo byr sy’n       
amlinellu gwaith Canolfan y Gorllewin, ac am  
gipolwg i brofiad un preswylydd y gofelir am ei  
wraig gan y tîm…. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0foBkOj2g08  

www.baergorllewin.org.uk 
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Roedd hwyliau da ar bawb ar 21 Rhagfyr 
wrth i Kirstie Richards, Cydlynydd Ardal 
Leol Castell-nedd Port Talbot gynnal cinio 
cymunedol Nadoligaidd mewn caffi 
poblogaidd, y Gegin Fach. 
 
Mae Cydlynu Ardal Leol yn newydd i 
Gastell-nedd Port Talbot, ond mae eisoes 
yn gwneud gwahaniaeth. Ei ethos yw 
adeiladu cymunedau cryfach a chefnogi 
pobl ddiamddiffyn neu sydd yn ynysig yn 
gymdeithasol.  
 
“Diben allweddol Cydlynu Ardal Leol yw 
dod â phobl ynghyd a’u helpu i gyflawni eu 
nodau lles personol,” meddai Kirstie. 
 
“Mae’r cinio Nadolig yn gyfle perffaith i 
breswylwyr ddod ynghyd i rannu bwyd a 
chysylltu â’i gilydd. Rydym hefyd wedi cael 
llawer o gefnogaeth gan bobl leol sydd 
wedi gwirfoddoli i ddiddanu’r gwesteion 
gyda chaneuon a charolau ar y piano.” 
 
Ers dechrau yn ei rôl ym mis Tachwedd 
2015, mae Kirstie wedi cysylltu ag 
amrywiaeth o wasanaethau lleol a grwpiau 
cymunedol, gan gynnwys ‘Celfyddydau a 
Dysgu’r Ddraig’ ym Mhontardawe— 
sefydliad sy’n darparu amrywiaeth o 
gyfleoedd celfyddydau i bobl leol 

 

Hwyl yr ŵyl yn Ystalyfera:  
Cydlynu Ardal Leol  

 
Caiff yr adduned ei llofnodi gan y pedwar sefydliad 
yn Fforwm Partneriaeth Bae’r Gorllewin ar 11 
Chwefror 2016.  
 
Mae mwy o wybodaeth am Amser i Newid Cymru 
ar gael yn 
  

www.timetochangewales.org.uk 
 
Mae cyfres o daflenni hunangymorth a 
luniwyd fel rhan o brosiect Ataliaeth 
a Lles Bae’r Gorllewin hefyd ar gael 
yn 
 

www.selfhelpguides.ntw.nhs.uk/abmu 
 

Mae’r angen i gynyddu ymwybyddiaeth ac annog 
agweddau cefnogol a deallus at iechyd meddwl yn 
flaenoriaeth allweddol i ddarparwyr gwasanaethau 
iechyd a gofal cymdeithasol, felly mae’n bleser gan 
pedwar sefydliad partner Bae’r Gorllewin arddangos 
ymrwymiad clir i waredu stigma iechyd meddwl drwy 
lofnodi adduned sefydliadol Amser i Newid Cymru ar 
y cyd.   
 
Dyma ddatganiad cyhoeddus o gefnogaeth i sicrhau 
staff ac aelodau o’r gymdeithas ehangach y cymerir 
materion iechyd meddwl o ddifrif ac ni oddefir 
rhagfarn a gwahaniaethu.   
 
 

Materion Iechyd Meddwl... 

o bob oed a gallu.  
 

Mae Cydlynu Ardal Leol bellach ar waith 
yng Nghastell-nedd Port Talbot, Abertawe 
a Phen-y-bont ar Ogwr (lle’i gelwir yn 
Gydlynu Cymunedol Lleol). Mae gan y 
cydlynwyr wybodaeth eang am grwpiau a 
gwasanaethau lleol ac yn cefnogi pobl i 
ddod o hyd i atebion lleol. 
 

Mae mwy o wybodaeth am y model 
Cydlynu Ardal Leol ar gael yn        

www.lacnetwork.org 

I gysylltu â Kirstie yng Nghydlynu 
Ardal Leol Ystalyfera, e-bostiwch  

 

lac.ystalyfera@npt.gov.uk 
   
  Ffôn: 
 

  01639 684742 
 
  Ffôn Symudol:  
 
 

  07866794343  
 

Kirstie Richards 

Cydlynydd Ardal 

Leol Ystalyfera 



Y DIWEDDARAF Y DIWEDDARAF Y DIWEDDARAF Y DIWEDDARAF 

AM Y PROSIECTAM Y PROSIECTAM Y PROSIECTAM Y PROSIECT    
Prosiect Contractio 

a Chaffael 
Roedd ein cylchlythyr cyntaf ym mis Ionawr 2015 yn cynnwys crynodeb byr o waith prosiect Contractio a Chaffael 

Bae'r Gorllewin, ac mae'n bleser gennym eich hysbysu bod y prosiect yn cyflawni canlyniadau ardderchog. Sefydlwyd 

y prosiect Contractio a Chaffael yn 2014 â'r nod o wella ansawdd gwasanaethau iechyd awdurdodau lleol i bobl 

ddiamddiffyn ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe. Mae ffrydiau gwaith y prosiect wedi 

canolbwyntio ar adolygu pecynnau gofal presennol a chefnogi'r bobl hynny sy'n defnyddio'r gwasanaeth i wella eu lles 

personol ac i fod yn fwy annibynnol. 

Rheolwr Gweithredu Newydd 

Penodwyd Kelly Gillings yn Rheolwr Gweithredu'r 
prosiect ym mis Medi 2015. Mae ar secondiad o Gyngor 
Castell-nedd Port Talbot ac mae ganddi gyfoeth o brofiad 
mewn rheoli prosiectau.  

  

  

"Dwi wedi cael fy siomi ar yr ochr orau gyda'r cynnydd y 
mae'r prosiect wedi'i wneud hyd yn hyn," meddai Kelly.  
  

"Er enghraifft, mae'n proses ar gyfer sicrhau pecynnau 
gofal o'r 'Maint Cywir a'r Pris Cywir' wedi arwain at  

ansawdd bywyd gwell  ar gyfer nifer o ddefnyddwyr 
gwasanaethau anableddau dysgu a iechyd meddwl. 
  

Rydym wedi llwyddo i nodi achosion lle mae unigolion 
wedi cael gormod o gefnogaeth ac rydym wedi cymryd 
camau i'w helpu i fyw yn fwy annibynnol. O ganlyniad 
rydym wedi arbed oddeutu £1.1 miliwn gan fod pobl 
yn dibynnu llai ar becynnau gofal drud ac yn cael eu 
hannog i fyw bywydau gwell ac i fod yn rhannau 
gweithgar o'u cymunedau."  

Pa wahaniaeth y mae'r prosiect yn ei wneud? 

Maint Cywir a'r Pris Cywir 
 

Mae'r fenter Maint Cywir, Pris Cywir wedi arwain 
at newidiadau mawr i rai unigolion sy'n derbyn 
cefnogaeth iechyd a gofal cymdeithasol ym Mhen-y
-bont ar Ogwr, Castell-nedd Port Talbot ac 
Abertawe.  
 

Mae'r broses adolygu wedi edrych ar dros 40 o 
achosion lle cyflwynwyd defnyddwyr gwasanaeth 
i'r system rai blynyddoedd yn ôl.  
 

Mae staff y prosiect wedi gweithio gyda phobl sy'n 
derbyn pecynnau gofal drud er mwyn nodi eu 
cryfderau presennol ac i'w helpu i ddod o hyd i 
gyfleoedd yn y gymuned i wella eu lles personol.  
 

Mewn rhai achosion, mae unigolion wedi magu 
hyder a datblygu hunangynhaliaeth i'r pwynt lle 
maent wedi cael eu cefnogi i adael eu lleoliad gofal 
preswyl a dod o hyd i'w tenantiaeth tai 
cymdeithasol eu hunain! 
 

Mae'r fenter Maint Cywir, Pris Cywir bellach yn 
gweithio mor dda, mae Grŵp Arweinyddiaeth 
Bae'r Gorllewin wedi cytuno iddi gael ei chynnwys 
mewn gwasanaethau iechyd meddwl ac anableddau 
dysgu ar ddechrau'r prosesau asesu - dyma gam 
mawr ymlaen i'r prosiect a dechrau cadarnhaol i 
2016.   

 

Fframwaith Ansawdd Rhanbarthol  
ar gyfer Cartrefi Gofal  

 

Mae gwaith allweddol arall ar gyfer y prosiect wedi 
ymwneud â datblygu'r Fframwaith Ansawdd 
Rhanbarthol ar gyfer Cartrefi Gofal. Crëwyd y 
fframwaith gan Raglen Gydweithredol Bae'r 
Gorllewin mewn partneriaeth â 'Fy Mywyd Mewn 
Cartref' Cymru ac mae'n annog darparwyr gofal i 
geisio rhagoriaeth o ran ansawdd y gofal y maent 
yn ei gyflwyno.  
 

Treialwyd y fframwaith mewn nifer bach o gartrefi 
gofal ar draws Pen-y-bont ar Ogwr, Castell-nedd 
Port Talbot ac Abertawe ac mae'r canfyddiadau 
bellach yn cael eu hystyried cyn i'r fenter gael ei 
rhoi ar waith yn ehangach.  
 

Meddai John Moore, Rheolwr Rhaglen Fy Mywyd 
Mewn Cartref Cymru, 
 

 

"Mae'r fframwaith newydd hwn yn newyddion 
gwych i'r rheini sy'n cyflwyno ac yn derbyn 
gwasanaethau gofal ar draws Bae'r Gorllewin. 
Mae'n ysgogi gwasanaethau i wella'n barhaus ac yn 
rhoi lles preswylwyr cartrefi gofal wrth wraidd 
darpariaeth gwasanaethau."  
 

   
  www.myhomelife.org.uk 
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Caiff staff sy'n 

cyflwyno 

gwasanaethau 

iechyd a gofal 

cymdeithasol ar 

draws amrywiaeth 

o sectorau eu 

hannog i fynychu 

sesiynau 

hyfforddiant cyn y 

daw'r ddeddf i rym 

(mis Ebrill 2016). 

Deall y Ddeddf 

Hyfforddiant a Chynyddu Ymwybyddiaeth  

Tri mis yn unig sydd ar ôl nes bydd Deddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 
(Cymru) 2014 yn cael ei rhoi ar waith, felly 
mae'n rhaid achub ar y cyfle hwn er mwyn 
cyflawni hyfforddiant a chynyddu 
ymwybyddiaeth.  
  
Bydd y ddeddf yn trawsnewid y ffordd y caiff 
gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol eu 
cyflwyno yng Nghymru, felly mae'n hanfodol 
ein bod yn paratoi ar ei chyfer. Bydd rhaid 
sicrhau bod staff o ystod eang o sectorau yn 
deall effaith y newidiadau sydd ar ddod.  
  
Mae rhai adnoddau ardderchog eisoes wedi 
cael eu cynhyrchu gan ein cydweithwyr yng 
Nghyngor Gofal Cymru a gellir dod o hyd 
iddynt yn is-adran Hwb Gwybodaeth a 
Dysgu eu gwefan:  
www.cgcymru.org.uk/adnoddau-dysgu-1/ 

Hefyd, datblygiad arwyddocaol i staff Bwrdd 
Iechyd PABM yw argaeledd hyfforddiant 
cynyddu ymwybyddiaeth ar Lwyfan Dysgu GIG 
Cymru.  

Gall staff sy'n gweithio yn y bwrdd iechyd fynd i 

https://learning.wales.nhs.uk/login/index.php i 

gael gwybodaeth am y broses gofrestru.   

 

Mae sesiynau hyfforddi yn cael eu cynllunio ar 
hyn o bryd ar gyfer y misoedd nesaf a bydd yn 
cael ei gynnal mewn sawl leoliad ar draws ardal 
Bae Gorllewin. Bydd y rhain yn agored i staff o 
Awdurdodau Lleol , y Bwrdd Iechyd, y Trydydd 
Sector a’r sector Annibynnol.   
 

Peidiwch ag anghofio ... Mae adnodd E-
Ddysgu yr Hwb yn cynnwys cyfoeth o 
wybodaeth am y Ddeddf a'r newidiadau yn ei 
sgil, a gellir eu gweld yma:   

http://www.cgcymru.org.uk/e-learning-cy/ 

Wyddech chi? 
Mae Rhaglen Bae'r Gorllewin yn gweithio'n agos gyda 
phartneriaid y Trydydd Sector i ddatblygu mentrau 
cymunedol newydd a blaengar. 
 
Un enghraifft o'r fath yw'r Grŵp Gweithredu yn erbyn 
Casglu Gormodol sy'n rhan o Gyngor Gwasanaeth 
Gwirfoddol Abertawe (CGGA). 
   
Mae'r grŵp yn ymateb amlasiantaeth i fwlch a nodwyd 
mewn darpariaeth i'r bobl hynny y mae angen 
cefnogaeth arnynt oherwydd eu problemau gyda 
chasglu gormodol. Fe'i sefydlwyd gan y Brocer 
Trydydd Sector CGGA, gyda chefnogaeth y Swyddog 
Cefnogi Prosiectau Menter Lles. Ariennir y ddwy 
swydd hon drwy Raglen Bae'r Gorllewin.   
 
Dyma enghraifft gwych o gydweithio cydgynhyrchiol a 
wnaed yn bosib drwy'r cysylltiadau a feithrinwyd gan 
Fae'r Gorllewin. 
  

Os yw casglu gormodol yn broblem sy'n 

effeithio arnoch chi neu ar rywun rydych yn ei 

adnabod, mae croeso i chi ddod i ddigwyddiad 

cyntaf y grŵp ar 11 Chwefror 2016. 

  

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

bostiwch eich syniadau neu eich sylwadau at western.bay@swansea.gov.uk neu ffoniwch Swyddfa 

Rhaglen Bae'r Gorllewin ar 01792 633950.  
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