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Mae’r cylchlythyr hwn ar gael mewn fformatau gwahanol.   

Am fwy o wybodaeth, ffoniwch 01792 633950 neu e-bostiwch  

western.bay@swansea.gov.uk 

Stori Zoe: 

Cydlynu Ardal Leol 

Beth arall sy’n 

newydd ym 

Mae’r Gorllewin? 

Y N  Y  R H I F Y N  

H W N :  

Ymgynghoriad: 
Strategaeth 

Cartrefi Gofal 

   Rhaglen Iechyd a Gofal Cymdeithasol 
  

  Bae’r Gorllewin  
G O R F F E N N A F  2 0 1 6  www.baergorllewin.org.uk 

Eiriolaeth a’r 

Ddeddf 

Gwerthfawrogi  

Gofalwyr 

Croeso i rifyn 7 Cylchlythyr Rhaglen Bae'r 

Gorllewin.  

Ers i Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 

Llesiant (Cymru) ddod i rym ym mis Ebrill eleni, 

mae gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol 

ar draws y rhanbarth wedi gwneud cynnydd 

mawr o ran addasu i newid a defnyddio ffyrdd 

newydd o weithio. Mae darpariaethau'r Ddeddf 

newydd hefyd yn cyflwyno newidiadau 

sylweddol i ofalwyr, gan gynnwys hawliau 

newydd a mwy o gyfrifoldeb i awdurdodau 

lleol.  

Ym Mae'r Gorllewin, mae Partneriaeth 

Gofalwyr PABM yn gweithio ar y cyd i gynnig 

amrywiaeth eang o wasanaethau ac adnoddau 

gwerthfawr i ofalwyr o bob oed.  

Mae'r bartneriaeth, a sefydlwyd yn 2011 , yn 

drefniant ar y cyd rhwng Bwrdd Iechyd PABM, 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port 

Talbot, Dinas a Sir Abertawe, y Gwasanaeth 

Gofalwyr ym mhob ardal, sefydliadau'r trydydd 

sector a'r gofalwyr eu hunain. 

Meddai Hilary Dover, Cyfarwyddwr 

Gwasanaeth Uned Cyflwyno Gwasanaethau 

Sylfaenol Bwrdd Iechyd PABM a Chadeirydd 

Bwrdd Partneriaeth Gofalwyr PABM: 

"Nododd ganlyniadau Cyfrifiad 2011 fod dros 

63,000 o bobl (13% o boblogaeth Bae'r 

Gorllewin) yn ofalwyr. Gweledigaeth y 

Bartneriaeth yw y dylai'r holl ofalwyr, waeth  

beth yw eu hoedran a'u sefyllfa, gael eu 

cefnogi drwy gydol eu hamser fel gofalwr, 

cael gwybodaeth pan fydd ei hangen arnynt ac 

mewn ffordd sy'n diwallu eu hanghenion a 

bod yn bartneriaid llawn wrth gynllunio a 

darparu gofal a chefnogaeth i'r rhai y maent 

yn gofalu amdanynt." 
 

Y Cyflawniadau Allweddol  

Mae rhai o gyflawniadau allweddol y 

Bartneriaeth dros y flwyddyn ddiwethaf wedi 

cynnwys cyhoeddi Pecyn Gwybodaeth 

Gofalwyr PABM sy'n cynnwys cyfoeth o 

wybodaeth sy'n ymwneud â Budd-daliadau 

Lles, cael Asesiad Gofalwr a sut i gael help a 

chefnogaeth yn eich ardal leol.  

Mae arweiniad newydd i ofalwyr pobl sy'n 

wynebu materion iechyd meddwl hefyd wedi'i 

greu a'i ddosbarthu ar draws y rhanbarth.  

Ewch i dudalen 2 

 

Gwerthfawrogi Gofalwyr   

Materion gofalwyr yn cael mwy o gydnabyddiaeth o dan y 

Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 

http://www.baergorllewin.org.uk
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“Gweledigaeth y 

Bartneriaeth yw y 

dylai'r holl ofalwyr, 

waeth beth yw eu 

hoedran a'u 

sefyllfa, gael eu 

cefnogi drwy gydol 

eu hamser fel 

gofalwr, cael 

gwybodaeth pan 

fydd ei hangen 

arnynt ac mewn 

ffordd sy'n diwallu 

eu hanghenion a 

bod yn bartneriaid 
llawn wrth gynllunio 

a darparu gofal a 

chefnogaeth i'r rhai 

y maent yn gofalu 

amdanynt."  
 

Hilary Dover, 

Bwrdd Iechyd 

PABM  

 

Ymgymerwyd â gwaith penodol gyda 

gofalwyr ifanc yn y rhanbarth, gyda'r nod o 

godi eu proffil a darparu mewnwelediad i'r 

materion maent yn eu hwynebu.  

Lansiwyd cerdyn ID Gofalwyr Ifanc Pen-y-

bont ar Ogwr (llun) yn Ysgol Brynteg ym 

mis Medi 2015 ac fe'i datblygwyd gan y 

gofalwyr ifanc eu hunain gyda'r nod o "adael 

i mi gael dewis ac annibyniaeth o ran fy rôl 

ofalu, a'm galluogi i ofyn am gymorth neu 

arweiniad os oes eu hangen arnaf"  

                       - Gofalwr Ifanc, Pen-y-bont ar Ogwr.  

angen ar ofalwyr ifanc gan feddygfeydd 

meddygon teulu. Mae'r gweithiwr hefyd wedi 

cysylltu ag 19 o ysgolion yn ardaloedd  

Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot gan 

hwyluso sesiynau cynyddu ymwybyddiaeth 

gofalwyr ifanc i dros 1,000 o ddisgyblion 

ysgolion uwchradd.  
 

'Adennill eich Bywyd'  

Mae amrywiaeth eang o gyfleoedd hyfforddi ar 

gael i ofalwyr o bob oed ar draws y 

rhanbarth. Diben 

yr hyfforddiant yw 

naill ai caffael 

sgiliau sy'n 

cynorthwyo 

gofalwyr gyda'u 

gwaith, neu i 

ddysgu dulliau 

newydd sy'n helpu 

gofalwyr i gynnal 

eu hiechyd a'u lles 

eu hunain. Un o'r 

cyrsiau hyn yw 

'Adennill eich Bywyd' - 12 sesiwn hyfforddi a 

drefnwyd mewn partneriaeth rhwng 

Gwasanaeth Gofalwyr Castell-nedd Port 

Talbot a MIND.  
 

 

Mae prosiect Addysg a Hyfforddiant Canolfan 

Gofalwyr Abertawe hefyd yn cynnig rhaglen 

fisol o hyfforddiant yn seiliedig ar anghenion 

gofal a nodwyd. Mae cyrsiau hyfforddi'n 

amrywio o Reoli Straen, Cymorth Cyntaf 

Brys, Hyder Corfforol, Tai Chi a Dulliau 

Cysgu ac Ymlacio. 
 

Am fwy o wybodaeth am waith 

Partneriaeth Gofalwyr PABM, 

cysylltwch â Kevin Duff, ar  
kevin.duff@wales.nhs.uk, neu ffoniwch 

01639 684 552.  

Gwerthfawrogi Gofalwyr (o dudalen 1) 

Mae gofalwyr ifanc yn Abertawe 

hefyd wedi bod yn rhan o 

ddylunio a chreu taflen sy'n 

cynnig cyngor a chefnogaeth, 

mewn partneriaeth ag 

Ymddiriedolaeth Gofalwyr 

Gwasanaeth Gofal Croesffyrdd. 

Bae Abertawe.  

Yng Nghastell-nedd Port Talbot, gwnaed 

gwaith gydag 14 Meddygfa Meddygon Teulu 

lle mae gweithiwr o Ymddiriedolaeth 

Gofalwyr Bae Abertawe - Gwasanaeth 

Gofalwyr Ifanc wedi rhoi gwybodaeth, 

cefnogaeth a sesiynau cynyddu 

ymwybyddiaeth i amlygu yr hyn y mae ei  

 

Gydag eiriolaeth a darparu cefnogaeth annibynnol yn agwedd arwyddocaol ar 

Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, mae cydweithwyr 

yn Age Cymru wedi ymuno â phartneriaid yn Anabledd Cymru, Prifysgol Abertawe 
a chyn-Brif Weithredwr Action for Advocacy i ddatblygu pecyn hyfforddiant 

cynhwysfawr i'r rhai sy'n gweithio gydag eiriolwyr yn y gweithlu ehangach (neu o 

bosibl sy'n gweithio gyda nhw). 

Mae'r hyfforddiant yn cynnwys cyfres o ddeunyddiau wedi'u dylunio i gefnogi 

datblygu gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau mewn perthynas â chefnogaeth a 

gwasanaethau eiriolaeth yn sgîl darpariaethau Rhan 10 o'r Ddeddf.  

Mae modd cael mynediad i'r deunyddiau trwy Hyb 

Gwybodaeth a Dysgu Cyngor Gofal Cymru - cliciwch isod am 

fanylion: 
 

www.cgcymru.org.uk/adnoddau-dysgu-1/eiriolaeth/  

Eiriolaeth a'r Ddeddf: Adnoddau Hyfforddi Ar-lein 

mailto:kevin.duff@wales.nhs.uk
http://www.cgcymru.org.uk/adnoddau-dysgu-1/eiriolaeth/
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Astudiaeth Achos - CAL Castell-nedd Port Talbot 

Emma Jones yw Cydlynydd Ardaloedd Lleol Castell-nedd Port Talbot ar gyfer ardaloedd 

Sgiwen, Rhydhir a Mynachlog Nedd.  
  

Mae ei rôl yn cynnwys cefnogi pobl i greu a datblygu eu gweledigaeth ar gyfer bywyd da 

drwy ddod i adnabod y person, ei deulu a'i gymdogaeth a helpu unigolion i fagu hyder a 

theimlo cysylltiad â'u cymuned leol.  
  

Yma, mae'n sôn am ei phrofiadau gyda Zoe, sy'n 19 oed ac yn gwneud cynnydd da 

drwy'r ffordd newydd hon o weithio sy'n canolbwyntio ar y person.  

 

  

Mae Zoe'n 19 oed. Mae ganddi anableddau dysgu ac ar 

hyn o bryd mae hi'n cymryd cyffuriau gwrth-iselder 

oherwydd iselder ysbryd. Mae wedi colli'r cymhelliant i 

gymryd rhan mewn gweithgareddau ac nid yw am adael 

y tŷ.  
 

Ar ôl i Zoe gael ei chyfeirio i CAL, gwrddais i â hi yn ei 

gartref, gan dreulio ychydig oriau'n sgwrsio â hi a'i mam 

ac esbonio diben Cydlynu Ardaloedd Lleol. Roedd 

Zoe'n bryderus ac yn gyndyn i siarad, ond ymlaciodd yn 

fuan a dechreuodd fod yn fwy agored. Meddai Zoe ei 

bod yn teimlo'n isel a bod ei hwyliau'n newid yn gyflym 

drwy'r dydd. "Un funud rwy'n teimlo'n iawn, a'r funud 

nesaf rwy'n isel iawn".  
 

Yn ystod y drafodaeth, gofynnais i Zoe am ei 

diddordebau a'r hyn a'r hyn a fyddai'n gwella ei bywyd, 

yn ei barn hi. Anogwyd hi i feddwl am hyn a chyn bo hir 

dechreuodd nodi gweithgareddau yr hoffai gymryd rhan 

ynddynt. Y prif bethau a nodwyd gan Zoe oedd  gofal 

anifeiliaid, celf a chadw’n heini.   

 

Bywyd newydd! 
 

Dechreuodd bywyd Zoe gael ei drawsnewid. Mae'n 

cymryd rhan mewn nifer o weithgareddau sy'n ei helpu i 

gynyddu ei hyder a'i chymhelliant. 

Ar hyn o bryd, bydd wythnos nodweddiadol i Zoe'n 

cynnwys y canlynol:  

 Gwirfoddoli yng Nghanolfan Achub Anifeiliaid 

Llys Nini, lle mae Zoe'n cyflawni nifer o dasgau 

amrywiol 

 Gwirfoddoli yn y Dognasium, lle mae’r  rôl yn 

cynnwys chwarae, cerdded, 

bwydo a hyfforddi cŵn, yn 

ogystal ag achub ar gyfleoedd 

hyfforddiant y sefydliad.  

 Mae Zoe'n aelod o'r grŵp 

cerdded a sgwrsio cymunedol 

wythnosol newydd a 

sefydlwyd gan y CALl a'r 

prosiect Go Green for 

Health.  

 Mae Zoe newydd gwblhau ei 

darn cyntaf o waith celf drwy 

brosiect ‘uwchgylchu’ 

Celfyddydau'r Ddraig. 

 

Emma Jones 
 

Cydlynydd Ardal Leol  

"Mae wedi bod fel antur, gan roi cynnig ar bethau 
gwahanol sydd wedi sicrhau fy mod yn teimlo'n fwy 
hyderus a balch ynof fy hun. Mae'r gwaith 
gwirfoddol gyda'r cŵn yn wych ac yn rhywbeth 
rwy'n edrych ymlaen ato. Mae'r cwbl yn gyffrous 
iawn, gan roi rheswm dros godi o'r gwely i fi."  
                                                                       - Zoe, 19 oed 

Stori Zoe... 

Beth ddigwyddodd? 

Dros y misoedd nesaf, es i i 

gwrdd â Zoe'n rheolaidd, gan 

lwyddo i feithrin perthynas 

gadarnhaol a ffyddiog a 

ganiataodd i Zoe drafod ei 

phroblemau, mynd i'r afael â 

rhai materion, chwalu 

rhwystrau a chynllunio ei 

gweledigaeth ar gyfer bywyd 

gwell.  

Gyda'n gilydd, roeddwn ni  gallu ystyried cyfleoedd 

creadigol lle gallai Zoe ganolbwyntio ar ei diddordebau a 

dilyn ei nodau. Treulias amser gyda Zoe ar yr holl 

weithgareddau tan iddi deimlo'n ddigon hyderus i gymryd 

rhan ynddynt yn annibynnol.  

Es i ati hefyd i gysylltu Zoe ag unigolion lleol eraill o 

oedran a diddordebau tebyg.  

Mae Zoe wedi dod mor 

bell - mae’n wych!  
 

Mae hi hefyd wedi dangos 

diddordeb mewn rygbi, 

felly ein cynllun nesaf yw 

dod o hyd i dîm rygbi 

merched yn yr ardal.  
 

Does dim stop arni nawr! 

CYDLYNU ARDAL LEOL 
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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  

Asesiad Poblogaeth y Ddeddf Gwasanaethau 

Cymdeithasol a Llesiant  
 

Darn pwysig o waith sy'n cael ei ddatblygu ar draws Bae'r 

Gorllewin yw Asesiad Poblogaeth rhanbarthol. Bydd yr 

wybodaeth a gesglir yn cael ei defnyddio i lywio 

gwasanaethau a phenderfyniadau yn y dyfodol am 

ddarpariaethau iechyd a gofal cymdeithasol.Bydd yn cyfleu 

asesiad o ofal ac anghenion cefnogaeth ac yn gwella gwaith 

a ddatblygwyd ym mhob ardal leol. 

Mae ymarfer mapio i nodi adnoddau a dulliau cynnwys 

presennol ar waith ar hyn o bryd, a bydd yn cael ei ddilyn 

gan weithgareddau cynnwys penodol ar ddiwedd yr haf/

dechrau'r hydref 2016 er mwyn pennu a yw'r data a'r 

wybodaeth a gasglwyd yn atseinio gyda phobl sy'n 

defnyddio gwasanaethau. 

 

A oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan? 

Bwriadir cynnal ail gyfarfod Panel Rhanbarthol 

Dinasyddion Bae'r Gorllewin yn gynnar ym mis Medi, a 

bydd yn cynnwys eitem ar yr Asesiad Poblogaeth a 

gweithgareddau â'r nod o geisio barn a phrofiadau aelodau 

mewn perthynas â lles personol. Os hoffech wybod mwy, 

cysylltwch â ni drwy e-bostio neu ffonio (manylion isod).  

Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Bae'r 

Gorllewin 
 

Ynghyd â 6 sefydliad cydweithredol Iechyd a Gofal 

Cymdeithasol Rhanbarthol yng Nghymru, mae Bae'r 

Gorllewin wrthi'n sefydlu Bwrdd Partneriaeth 

Rhanbarthol. Mae hyn yn dod ag amrywiaeth eang o 

unigolion o bob un o'n sefydliadau partner craidd 

ynghyd, gan gynnwys Aelodau Etholedig a 

Chyfarwyddwyr. Yn unol ag ysbryd cynhyrchu ar y cyd, 

bydd aelodaeth y bwrdd hefyd yn cynnwys 

cynrychiolwyr o'r trydydd sector, yn ogystal â dau 

aelod o'r gymuned i gynrychioli buddiannau 

Defnyddwyr Gwasanaeth a Gofalwyr. Bydd y bwrdd yn 

goruchwylio gwaith yr Asesiad Poblogaeth, wrth 

oruchwylio'r Gwasanaeth Cymorth i Deuluoedd 

Integredig a bydd yn gyfrifol am nodi ac ymateb i 

gyfleoedd ar gyfer cydweithredu ac integreiddio wrth 

ddarparu gwasanaethau iechyd, gofal cymdeithasol a 

lles ar draws y rhanbarth. 

 

Cadwch lygad am fwy o wybodaeth gynnydd y Bwrdd 

Partneriaeth Rhanbarthol yn rhifynnau'r cylchlythyr yn 

y dyfodol.  

                

Ymgynghoriad: Strategaeth Gomisiynu Bae'r Gorllewin 

ar gyfer Cartrefi Gofal 
 

Ar hyn o bryd, cynhelir ymgynghoriad ar fersiwn ddrafft o Strategaeth 

Gomisiynu Bae'r Gorllewin ar gyfer Cartrefi Gofal, ac rydym yn awyddus 

iawn i chi ddweud eich dweud!  

Nod y strategaeth yw sicrhau y gall pobl sy'n byw ar 

draws Abertawe, Castell-nedd Port Talbot a Phen-y-

bont ar Ogwr gael mynediad i wasanaethau cartref 

gofal o safon sy'n addas i'w hanghenion ac sy'n eu 

helpu i gyflawni eu nodau lles personol eu hunain. 

Mae'n amlinellu ymroddiad a rennir gan Bartneriaeth 

Iechyd a Gofal Cymdeithasol Bae'r Gorllewin i sicrhau 

y darperir amrywiaeth cynaliadwy o leoliadau mewn 

cartrefi gofal o safon er mwyn diwallu anghenion pobl 

hŷn a'u teuluoedd ar draws y rhanbarth.  

 

Rydym yn ymgynghori â defnyddwyr gwasanaeth, 

gofalwyr, darparwyr gwasanaethau cartref gofal, 

aelodau'r cyhoedd a phobl sy'n gweithio i Gyngor Pen-

y-bont ar Ogwr, Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-

nedd Port Talbot, Dinas a Sir Abertawe a Bwrdd 

Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg er mwyn 

cael eu barn ar sawl agwedd ar sut caiff gwasanaethau 

cartref gofal eu comisiynu, eu trefnu a'u cyflwyno ar 

draws Bae'r Gorllewin. 

Mae'r cyfnod ymgynghori'n dod i ben ddydd Mercher, 3 Awst 2016, felly cymerwch yr amser i glicio ar y 

ddolen isod, lle cewch ddolenni i'r strategaeth lawn, fersiwn gryno a'r arolwg ymgynghori   

                                   www.westernbay.org.uk/ymgynghoriad/?lang=cy 
 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am yr ymgynghoriad, e-bostiwch Jessica Fitzpatrick yn 

jessica.fitzpatrick@swansea.gov.uk neu ffoniwch 01792 636679.   

Beth arall sy'n newydd ym Mae'r Gorllewin?  

http://www.westernbay.org.uk/ymgynghoriad/?lang=cy

