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  Bae’r Gorllewin  
E B R I L L  2 0 1 6  www.baergorllewin.org.uk 

Daw'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Llesiant newydd i rym ym mis Ebrill 2016 

Croeso i rifyn 6 Cylchlythyr Rhaglen Bae'r 

Gorllewin, ac i oes newydd o iechyd a gofal 

cymdeithasol i’r rhai sy'n darparu ac yn 

derbyn gwasanaethau yng Nghymru.  
 

Daeth Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 

Llesiant (Cymru) 2014 i rym ddydd Mercher 

6 Ebrill eleni. Mae ei hegwyddorion yn 

cynrychioli newid arwyddocaol i ddiwylliant y 

sector, gan roi pwyslais cryfach ar les 

personol a rhoi mwy o reolaeth i 

ddinasyddion dros y math o gefnogaeth 

maent yn ei derbyn.  
 

Mae paratoadau i roi'r ddeddf ar waith wedi 

bod ar y gweill ers cryn amser ar draws y 

rhanbarth, gyda sesiynau hyfforddiant ac  

hyrwyddo ethos mewnol ac allanol y Ddeddf 

a'r newidiadau a ddaw yn ei sgîl. 
 

Mae mwy o wybodaeth am y Ddeddf ar gael 

yn  

http://gov.wales/legislation/programme/

assemblybills/social-services/?lang=cy 
 

Mae'r dudalen hon yn cynnwys amrywiaeth o 

ddogfennau defnyddiol y gellir eu lawrlwytho 

ar gyfer amrywiaeth o grwpiau, gan gynnwys 

pobl anabl, gofalwyr a phobl ifanc.  

Cofiwch fod Hwb Gwybodaeth a Dysgu Cyngor Gofal Cymru yn cynnwys llu o 

ddeunyddiau i gefnogi staff y sector iechyd a gofal cymdeithasol. Mae prosbectws newydd yr 

Hwb yn rhestru’r holl adnoddau sydd wedi cael eu llunio neu eu comisiynu hyd yma ac mae ar 

gael yn http://www.cgcymru.org.uk/adnoddau-dysgu-1/1?force=2  

#DeallyDdeddf     #SSWbAct 
  

 Ymunwch â'r sgwrs ar Twitter: 

Panel 

Dinasyddion 

Bae'r Gorllewin 

Deddf 

Gwasanaethau 

Cymdeithasol a 

Llesiant yn dod i 

rym 

Cartrefi Gofal i 
Bobl Hŷn  

http://www.baergorllewin.org.uk
http://gov.wales/topics/health/socialcare/act/?lang=en
http://gov.wales/topics/health/socialcare/act/?lang=en
http://www.cgcymru.org.uk/adnoddau-dysgu-1/1?force=2
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Mae sefydlu deialog ystyrlon a chasglu barn a phrofiadau'r 

bobl rydym yn eu cefnogi'n hanfodol er mwyn cynllunio a 

chyflwyno gwasanaethau, ac mae'n ymgorffori ysbryd 

egwyddorion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 

Llesiant (Cymru) o ran 'llais a rheolaeth'.  
  

Fel yr holl sefydliadau cydweithredol rhanbarthol yng 

Nghymru, mae Rhglen Bae'r Gorllewin ynymgysylltu ag 

amrywiaeth eang o ddinasyddion ar draws y rhanbarth.   

 

Yn gynharach yn y 

flwyddyn, roedd y tri 

chyngor ar gyfer 

gwasanaethau gwirfoddol 

ym Mhen-y-bont ar Ogwr, 

Castell-nedd Port Talbot ac 

Abertawe wedi dosbarthu 

gwahoddiad i amrywiaeth 

eang o grwpiau a 

sefydliadau, a chynhaliwyd 

cyfarfod cyntaf y panel yn 

Eglwys Gymunedol y 

Glannau, Abertawe, ddydd Gwener, 5 Chwefror. 

 

Daeth 36 o gyfranogwyr gan gynnwys defnyddwyr 

gwasanaeth, gofalwyr a chynrychiolwyr o sefydliadau a 

gwasanaethau'r sector gwirfoddol ynghyd i ddysgu am yr 

ymagwedd genedlaethol at gynnwys dinasyddion, a 

thrafod pa drefniad fyddai'n gweithio orau i Fae'r 

Gorllewin. 

Roedd y sesiwn hefyd yn cynnwys dangos y ffilm  

 

animeiddiedig ’What Matters to You, Matters to 

Us’, sy'n rhoi cyflwyniad i'r Ddeddf newydd a'i phrif 

themâu (https://vimeo.com/158898941) 

Dilynwyd hyn gan drafodaeth am y ffordd yr oedd y 

grŵp yn amgyffred y Ddeddf a sut gallai Rhaglen 

Bae'r Gorllewin fynd ati i hyrwyddo'r negeseuon 

allweddol i gynulleidfa eang ac amrywiol.   
  

Roedd Pat Charles sy'n cynrychioli rhanbarth Bae'r 

Gorllewin ar banel cenedlaethol hefyd yn bresennol 

yn y sesiwn. Meddai: 
  

 

"Mae'r Ddeddf yn ymwneud â gwerthfawrogi llais y 

dinesydd a chydweithio'n gynhyrchiol i gael pethau'n 

iawn. Mae llawer i'w wneud o hyd, ond y cyfarfod 

hwn oedd y cam mawr cyntaf i Fae'r Gorllewin ac 

edrychwn ymlaen at barhau â'r sgwrs". 
 

Am fod yn rhan o'r panel?  

Ffoniwch Swyddfa'r Rhaglen ar 01792 633950 neu  

e-bostiwch western.bay@swansea.gov.uk   

Panel Rhanbarthol Dinasyddion Bae'r Gorllewin 

Mae'n bleser gennym gyflwyno'n stori ddigidol 

ddiweddaraf, sy'n rhoi blas o'r gwaith da sy'n 

cael ei wneud gan wasanaeth Ymateb Clinigol 

Acíwt (YCA) Abertawe.  
  

Oherwydd y gwasanaeth hwn (a ariennir gan 

Gronfa Gofal Canolraddol Llywodraeth 

Cymru), roedd modd rhyddhau Bob o'r 

ysbyty'n gynnar ac mae wrth ei fodd i fod yn ôl 

yng nghysur ei gartref ei hun. 
  

Cliciwch yma i weld stori Bob ar 'Deledu Bae'r 

Gorllewin':  
https://www.youtube.com/watch?v=82nyzktUygg 

Mae staff yng 

ngwasanaeth YCA 

Abertawe wedi 

gallu helpu i 

ailsefydlu mwy o 

bobl fel Bob ar ôl 

arhosiad yn yr 

ysbyty. 

Cronfa Gofal Canolraddol: Stori Bob 

https://vimeo.com/158898941
mailto:western.bay@swansea.gov.uk
https://www.youtube.com/watch?v=82nyzktUygg
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              Ffocws ar Atal Cwympo  
Wyddech chi mai anaf drwy gwympo yw’r 

achos pennaf dros farwolaeth i bobl 75+ oed 

yn y DU?  
 

Mae staff o Dîm Adnoddau Cymunedol Pen-y-

bont wedi ymuno â chydweithwyr y trydydd 

sector i ddatblygu cyfres o sesiynau hyfforddi 

atal cwympo ar gyfer y rheiny sy’n gweithio 

mewn cartrefi gofal yn ardal Pen-y-bont. 

Mae’r hyfforddiant, sy’n cael ei ddarparu 

diolch  

i fuddsoddiad gan Gronfa Gofal Canolradd 

Llywodraeth Cymru a chronfa Gofal 

Cychwynnol yn cynyddu ymwybyddiaeth o’r 

achosion gwahanol dros gwympo, ac yn 

darparu cyngor ymarferol ar sut i gydnabod 

risgiau, a’u lleihau mewn lleoliad gofal.   
 

Cynhelir sesiynau ar hyn o bryd mewn 

lleoliadau ym Mhen-y-bont, gyda’r gobaith o’i 

ddarparu ar draws y rhanbarth yn y dyfodol! 

“Mae’n rhaid i bob 

un ohonom 

ystyried anghenion 

hygyrchedd pobl 

anabl. Mae 

ganddynt hawl i 

brofi’r un 

gwasanaethau a 

gweithgareddau 

cymdeithasol y 

mae pawb arall yn 

eu cymryd yn 

ganiataol. 

Mae’r adnodd hwn 

yn gam arall i’r 

cyfeiriad cywir” 

 

Heidi Bennett 

Prif Weithredwr 

BAVO  

DisabledGo -  

Arweinlyfr newydd Bae’r Gorllewin! 
Ym mis Chwefror 2016, dathlodd y Rhaglen 

Bae’r Gorllewin gyflawniad sylweddol trwy 

fod y rhanbarth cyntaf yng Nghymru i lansio 

arweinlyfr newydd DisabledGo. 

 

Trwy gefnogaeth y rhaglen, darperir 

arweinlyfr hygyrchedd i breswylwyr ac 

ymwelwyr anabl ar draws Abertawe, Pen-y-

bont ar Ogwr a Chastell-nedd Port Talbot, 

sy’n cynnwys gwybodaeth fanwl am 

hygyrchedd i 350 o leoliadau. 
 

Mae’r arweiniad yn nodi llawer o leoliadau 

gwahanol, gan gynnwys canolfannau 

hamdden, llyfrgelloedd, bwytai, canolfannau 

cymunedol, adeiladau cyngor a siopao.  
 

Y mae syrfëwr DisabledGo neu syrfëwr lleol 

o Every Link Counts wedi ymweld â nhw a’u 

hasesu, gan ystyried amrywiaeth eang o 

nodweddion hygyrchedd o ddolenni clyw a 

lleoedd parcio i doiledau hygyrch. 

 

Wedi’i sefydlu gan Dr Gregory Burke, 

mae DisabledGo yn wasanaeth hirsefydlog 

ac ymddiriedig, sy’n darparu’r wybodaeth 

benodol y mae ei hangen ar bobl fel y gallant 

wneud dewisiadau gwybodus am hygyrchedd 

yn eu cymuned a ledled y DU.  

I sicrhau bod y prosiect yn diwallu anghenion 

pobl leol, penodwyd Cymdeithas Sefydliadau 

Gwirfoddol Pen-y-bont ar Ogwr (BAVO) gan 

Raglen Bae’r Gorllewin i weithio 

gyda DisabledGo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meddai Heidi Bennett, Prif Weithredwr 

BAVO, “Mae’n rhaid i bob un ohonom 

ystyried anghenion hygyrchedd pobl anabl. 

Mae ganddynt hawl i brofi’r un gwasanaethau 

a gweithgareddau cymdeithasol y mae pawb 

arall yn eu cymryd yn ganiataol. Mae’r 

adnodd hwn yn gam arall i’r cyfeiriad cywir.”  

 

 

 

 

     

 I weld yr arweinlyfr, ewch i               

www.disabledgo.com 
 

Am fwy o wybodaeth, ffoniwch Elissa 

Turnbull, Pennaeth Partneriaethau yn 

DisabledGo, ar 01438 842710 neu  

e-bostiwch elissa.turnbull@disabledgo.com 

 

http://www.disabledgo.com/
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Cartrefi Gofal i Bobl Hŷn  
Beth sy’n digwydd ym Mae’r Gorllewin? 

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

E-bostiwch eich syniadau neu awgrymiadau i western.bay@swansea.gov.uk neu ffoniwch 

Swyddfa Rhaglen Bae’r Gorllewin ar 01792 633950  

      Contractio a Chaffael - Hyfforddiant Dilyniant 

Mae’r Rhaglen Gwasanaethau Cymunedol wedi 

cwblhau drafft cyntaf y Strategaeth Comisynu Cartrefi 

Gofal i Bobl Hŷn Bae’r Gorllewin sy’n amlinellu 

amcanion y Rhaglen ar gyfer dyfodol cartrefi gofal ar 

draws yr ardal. 
 

Mae pedwar partner Bae’r Gorllewin wedi cytuno y 

dylid ymgynghori â’r cyhoedd am y strategaeth, a fydd 

yn dechrau ym mis Mai 2016, gyda holiadur ar-lein yn 

cael ei ddatblygu at ddiben cyhoeddi ar ein gwefan, a 

digwyddiad yn cael ei drefnu ar gyfer Mis Gorffennaf 

2016. 

 

sy’n defnyddio ein gwasanaethau i wneud dewisiadau  

gwybodus a gweithio tuag at eu nodau lles personol 

eu hunain.  
 

Mae’r cyrsiau wedi cael eu dylunio i ddarparu’r 

sgiliau i staff fel y gallant gefnogi pobl i fyw bywyd 

mwy annibynnol, llawn boddhad, sef nod sylfaenol 

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 

(Cymru) 2014 newydd.”   

 

Teimlodd y mwyafrif o’r staff a wnaeth fynychu’r 

cwrs ei fod o fudd mawr i’w harfer, a gwnaethant 

gytuno y byddai’r cwrs yn 

ddefnyddiol i gyd-weithwyr eraill.  

 

Datblygwyd y rhaglen hyfforddi 

Dilyniant gan Alder Advice mewn 

ymateb i’r gofyn a amlygwyd gan 

Dimau Rheoli Gofal Lleol. 

Stori arall o lwyddiant i Raglen Bae’r Gorllewin yw’r 

gyfres ddiweddar o sesiynau hyfforddi dilyniant a 

chanlyniadau a ddarparwyd ar draws Pen-y-bont,  

Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe.  
 

 

Gwnaeth gyfanswm o 106 o staff  y Bwrdd Iechyd 

PABM a’r tri awdurdod lleol gymryd rhan mewn nifer 

o gyrsiau a oedd yn trafod manteision dilyniant i 

ddefnyddwyr gwasanaeth a rhanddeiliaid, trafod arfer a 

chydnabod sut i wella cynllun gofal unigolyn er mwyn 

galluogi dilyniant gwell, yn ogystal â chyflwyno 

canlyniadau fel rhan o gynllunio cefnogaeth.  

 

Meddai Jackie Davies, Pennaeth Gofal Cymdeithasol 

Oedolion Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar 

Ogwr ac Arweinydd Prosiect Contractau a Chaffael:  

 

“Mae’r hyfforddiant hwn yn cefnogi gwaith y prosiect 

yn llwyr, sy’n ymwneud yn benodol â galluogi’r rhai  

Mae’r Rhaglen Gwasanaethau Cymunedol hefyd yn 

cysylltu â Bwrdd Diogelu Oedolion Bae’r Gorllewin 

(www.wbsb.co.uk) ynghylch y cynllun gweithredu 

mewn ymateb i Adroddiad Flynn sy’n ffocysu ar 

argymhellion ymchwiliad Operation Jasmine, sy’n 

trafod camdriniaeth ac esgeulustod honedig 

preswylwyr cartrefi gofal. 
 

Mae nifer o’r pwyntiau yr amlygwyd yn adroddiad 

Operation Jasmine yn adlewyrchu’r rheini a wnaed 

gan Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru.  Mae 

perthnasoedd gwaith agos felly’n hanfodol i sicrhau 

ymagwedd gyfannol at wella bywydau pobl hŷn sy’n 

byw mewn cartrefi gofal.  

 

Os bydd angen mwy o wybodaeth arnoch, 

neu os hoffech gymryd rhan yn yr 

ymgynghoriad sydd ar ddod am Strategaeth 

Comisiynu Cartrefi Gofal i Bobl Hŷn, 

cysylltwch â Swyddfa Rhaglen Bae’r Gorllewin 

drwy ffonio 01792 633950 neu e-bostiwch 

western.bay@swansea.gov.uk 

Yn dilyn hyn, mae’r 

Rhaglen Gwasanaethau 

Cymunedol wedi datblygu 

cynllun gweithredu i’r 

Adroddiad Comisiynnu 

Pobl Hŷn a gyhoeddwyd 

ym mis Tachwedd, 2014, 

Lle i’w Alw’n Gartref?, 

sy’n ffocysu ar ansawdd 

bywyd pobl hŷn mewn 

cartrefi gofal. 

http://www.alderadvice.co.uk/index.html
http://www.wbsb.co.uk

