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Croeso i rifyn 9 Cylchlythyr Rhaglen Bae'r 

Gorllewin.  

Cafwyd trosolwg byr o waith Byrddau Diogelu 

Bae'r Gorllewin yn ein rhifyn diwethaf, sy'n 

gwneud gwaith ardderchog wrth sicrhau 

diogelwch plant ac oedolion diamddiffyn ar 

draws y rhanbarth.  

Bu mis Tachwedd 2016 yn fis eithriadol o 

brysur i'n cyd-weithwyr diogelu wrth i gyfres 

lawn o weithdai a gweithgareddau cynyddu 

ymwybyddiaeth gael eu cynnal i nodi Wythnos 

Diogelu Genedlaethol (14-18 Tachwedd).  

Un o'r digwyddiadau niferus hyn yn y calendr 

diogelu oedd y gynhadledd flynyddol 'Mae 

Diogelu'n Bwysig' a gynhaliwyd yn Stadiwm 

Liberty, Abertawe ar 25 Tachwedd.  

Denwyd oddeutu 300 o gynrychiolwyr i'r 

gynhadledd a oedd yn cynnwys agenda llawn 

cyflwyniadau gwybodaeth, astudiaethau achos 

pŵerus a sesiwn holi ac ateb gyda phanel o 

weithwyr proffesiynol yn y maes.  

Cadeiriwyd y gynhadledd gan Keith Towler, Is-

Gadeirydd Bwrdd Diogelu Annibynnol Cymru, 

a bwysleisiodd werth digwyddiadau o'r fath, gan 

ddweud, 

"Pleser oedd cadeirio'r diwrnod a gweld cynifer 

o ymarferwyr yn cymryd diddordeb mewn 

diogelu plant ac oedolion diamddiffyn ar draws 

ardal Bae'r Gorllewin. Bu'n gyfle gwych i ddysgu 

gan eraill a thrafod pryderon arfer.  
 

Bu'n ddiwrnod hynod lwyddiannus a gobeithiaf 

y bydd digwyddiad y flwyddyn nesaf yn adeiladu 

ar y llwyddiant hwn".  

Mae paratoadau eisoes ar y gweill ar gyfer 

Wythnos Diogelu Genedlaethol 2017 (13-17 

Tachwedd) ac edrychwn ymlaen at ddod â mwy 

o wybodaeth am waith y fyrddau i chi yn y 

dyfodol.  
 

Am ragor y wybodaeth am Fyrddau Diogelu 

Bae'r Gorllewin, ewch i www.wbsb.co.uk  

 

Stori David - Tîm 

Trawsnewid a 

Newid Pen-y-bont 

ar Ogwr  

Rheoleiddio ar 

gyfer llwyddiant 

Mae Diogelu’n Bwysig 

Cynhadledd Ddiogelu Bae’r Gorllewin 

http://www.baergorllewin.org.uk
http://www.wbsb.co.uk
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Mae'r 

Gwasanaeth 

Integredig 

Cymorth i 

Deuluoedd 

(IFSS) yn 

gweithio gyda 

phlant a 

theuluoedd y 

mae 

camddefnyddio 

sylweddau wedi 

effeithio arnynt 

ar draws Pen-y-

bont ar Ogwr, 

Castell-nedd 

Port Talbot ac 

Abertawe. 

 

Wyddech chi? 
  

  Dros y 12 mis diweddaf, mae'r IFSS wedi 

derbyn 107 o atgyfeiriadau (targed 

Llywodraeth Cymru ar gyfer Bae'r Gorllewin 

yw 100).  

  O'r rheiny, y brif broblem camddefnyddio 

sylweddau oedd camddefnyddio alcohol.  

  M ae cyfanswm o 461 aelod o staff ym maes 

iechyd a gofal cymdeithasol wedi cymryd 

rhan mewn cyfres o fodiwlau hyfforddiant 

IFSS, gyda 130 ohonynt yn llwyddo i gael 

achrediad llawn.  
 

 Edrychwn ymlaen at ddod â mwy o wybodaeth i chi 

ar waith IFSS mewn cylchlythyrau Bae'r Gorllewin y 

dyfodol. 

 

Gwasanaeth Integredig  
Cymorth i Deuluoedd (IFSS) 

                

Stori Ddigidol  
 

 Tîm Trawsnewid a Newid Pen-y-bont ar Ogwr - Stori David  
Mae David yn 48 oed ac mae’n byw ar ei ben ei hun mewn 

fflat wedi'i haddasu yn ardal Pen-y-bont ar Ogwr.  

O ganlyniad i ymagwedd fwy personol y Tîm Trawsnewid a 

Newid, mae David wedi gallu cyrraedd ei nodau lles personol 

ac mae e wrth ei fodd i gael mwy o ryddid, dewis ac 

annibyniaeth.  

Yn y fideo byr hwn, mae Jackie James, Therapydd 

Galwedigaethol, yn esbonio sut y gweithiodd mewn modd 

cyd-gynhyrchiol gyda David a'i deulu er mwyn nodi’r hyn a 

oedd yn bwysig iddynt a'r camau a gymerwyd ganddi hi a'i 

chydweithwyr er mwyn sicrhau bod cefnogaeth briodol yn ei 

lle. 
 

Crëwyd y fideo hwn gan Gysylltiadau Bae'r Gorllewin fel 

rhan o'i ddigwyddiad 'Grymuso Pobl drwy Arfer Arloesol' a 

gynhaliwyd ym mis Hydref 2016, digwyddiad a oedd yn 

arddangos enghreifftiau o arfer da ar draws y rhanbarth 

(gweler tudalen 3).  

  

 

Gellir gweld y fideo drwy glicio ar  

y ddolen ganlynol: 
  

https://www.youtube.com/watch?v=YsfrJh2nnyE 

Beth yw’r IFSS? 
 

Gwasanaeth amlasiantaeth yw'r Gwasanaeth 

Integredig Cymorth i Deuluoedd (IFSS) sy'n 

gweithio gyda phlant a theuluoedd y mae 

camddefnyddio sylweddau wedi effeithio arnynt ar 

draws rhanbarth Bae'r Gorllewin.   

  

Mae'r gwasanaeth wedi bod yn gweithredu ers 

2013 ac mae wedi sefydlu clinigau ymgynghori ym 

mhob un o ardaloedd yr awdurdodau lleol hyn. 

Lluniwyd y rhain i gynyddu ymwybyddiaeth o'r 

gwasanaeth ymhlith gweithwyr gofal cymdeithasol 

proffesiynol, cynorthwyo wrth nodi atgyfeiriadau 

posib ac ymdrin â hwy.  

  

Mae llwyddiant y sesiynau hyn, sy'n canolbwyntio 

ar ganfod datrysiadau, wedi arwain at ddatblygiad 

ymgynghoriadau 'Ychwanegu Gwerth'. Diben y 

rhain yw cefnogi gweithwyr cymdeithasol sy'n 

ymdrin ag achosion lle nad yw'n glir a yw 

atgyfeiriad i'r IFSS yn briodol. Mae sesiynau 

'Ychwanegu Gwerth' yn helpu i nodi dulliau 

gwahanol o ymgysylltu â theuluoedd, gan gynnig 

'lle diogel' i staff ystyried yr hyn sy'n gweithio'n 

dda o fewn yr uned deuluol a pha gamau sydd 

angen eu cymryd i sicrhau'r canlyniad gorau ar 

gyfer y plentyn.  

https://www.youtube.com/watch?v=YsfrJh2nnyE
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Ddydd Gwener 21 Hydref 2016, daeth gweithwyr proffesiynol o 

faes iechyd a gofal cymdeithasol o Ben-y-bont ar Ogwr, Castell-

nedd Port Talbot ac Abertawe ynghyd i ddathlu llwyddiannau 

prosiect Contractio a Chaffael arloesol Rhaglen Iechyd a Gofal 

Cymdeithasol Bae'r Gorllewin.  

  

Yn y digwyddiad, a oedd yn dwyn yr enw 'Grymuso Pobl drwy 

Arfer Arloesol', rhoddwyd llwyfan i siaradwyr gwadd a oedd yn 

cynrychioli pob un o sefydliadau partner Bae'r Gorllewin, a 

rhannwyd eu profiadau o fabwysiadu dulliau arloesol wrth ymdrin 

ag unigolion sy'n derbyn gofal cymdeithasol a'u cefnogi.   

  

Ers iddo ddechrau yn 2014, mae'r prosiect wedi cael effaith 

sylweddol ar fywydau defnyddwyr y gwasanaeth ar draws y 

rhanbarth. Mae cyflwyno'r fethodoleg 'Maint Cywir, Pris Cywir' 

wedi galluogi i asiantau newid Bae'r Gorllewin weithio'n agos gyda 

darparwyr gofal i adolygu cynlluniau gofal presennol i nodi 

cyfleoedd ar gyfer datblygiad a sicrhau bod anghenion a dyheadau 

personol defnyddwyr y gwasanaeth yn aros wrth wraidd 

darpariaeth gofal. 

  

Agorwyd y sesiwn gan Dave Howes, Prif Swyddog Gwasanaethau 

Cymdeithasol Dinas a Sir Abertawe a noddwr y prosiect 

Contractio a Chaffael, a oedd wedi cydnabod pwysigrwydd 

gweithio mewn modd sy'n canolbwyntio ar y person:  

  

"Prif bwrpas y prosiect Contractio a Chaffael oedd archwilio 

ffyrdd newydd o fwyafu lles ac annibyniaeth defnyddwyr y 

gwasanaeth; darganfod yr hyn sy'n 'bwysig' iddynt, a sut gellir eu 

cefnogi i gyflawni’r canlyniadau gorau posib. 

  

Roeddem yn awyddus iawn i sicrhau bod y digwyddiad yn cyfleu 

safbwynt y bobl sydd wedi elwa o’n gwasanaethau, ac roedd yn 

bleser gennym ddangos cyfres o straeon digidol a gynhyrchwyd yn 

arbennig ar gyfer y sesiwn a oedd yn cynnig hanesion uniongyrchol 

a phrofiadau defnyddwyr y gwasanaeth a'u teuluoedd. 

  

Roeddem hefyd wrth ein bodd y bu'n bosib i rai defnyddwyr 

gwasanaeth o ardal Pen-y-bont ar Ogwr ymuno â ni ar y diwrnod i 

rannu trywydd eu cynnydd personol a dathlu'r hyn a gyflawnwyd 

ganddynt."  

Defnyddwyr gwasanaeth Karina ac Ian Dunford o 

Bencoed, ger Pen-y-bont ar Ogwr 

  

Roedd agenda amrywiol y digwyddiad hefyd yn cynnwys:  

  

  cyflwyniad rhyngweithiol gan Sarah Day a Melys 

Phinnemore o Practice Solutions, a gyflwynodd eu 

menter ddigidol 'SeeMe' sy'n annog defnyddwyr 

gwasanaeth i greu eu proffil fideo eu hunain yn amlinellu 

eu nodau lles personol, yn ogystal â'u gobeithion a’u 

dyheadau o ran eu hanghenion cefnogaeth. 

  

  'Rhoi Pobl ac Arloesedd yn ôl yng nghanol y broses 

gomisiynu' - prifaraith gan Jon Skone, ymgynghorydd ar 

gyfer Alder Advice ac aelod panel gyda Chyngor Gofal 

Cymru.  

  

  sesiwn weithdy fer, lle gofynnwyd i gyfranogwyr rannu 

eu barn ar yr hyn roeddent wedi'i glywed yn ystod y 

sesiwn, nodi rhwystrau i arloes a gwneud awgrymiadau 

am arferion gweithio arloesol sy'n canolbwyntio ar y 

person.  

  

Hwn oedd y cyntaf mewn cyfres o ddigwyddiadau ar y pwnc 

'Grymuso Pobl drwy Arfer Arloesol' ac roedd yr adborth a 

gaslwyd drwy'r ffurflen werthuso yn hynod gadarnhaol.  

  

Cadwch lygad am fanylion digwyddiadau'r dyfodol yn 

2017. 

Grymuso Pobl 

drwy Arfer 

Arloesol 

Digwyddiad Bae'r Gorllewin yn dathlu ymagweddau arloesol  

at ddilyniant 



  

Yn dilyn ei hymweliad llwyddiannus â Phwynt Mynediad 

Cyffredin Abertawe'r haf diwethaf, ar 12 Ionawr 2017 

roedd staff Tîm Adnoddau Cymunedol Pen-y-bont ar 

Ogwr yn falch o groesawu'r Gweinidog Iechyd y 

Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Rebecca 

Evans, i'w cyfleuster 'Trem y Môr' ym Mettws.  

  

Nod yr ymweliad oedd arddangos y gwaith da sy'n cael 

ei gyflawni ar draws yr ardal o ganlyniad i  

fuddsoddiad gan Lywodraeth Cymru drwy'r Gronfa 

Gofal Canolraddol. Mae cyfres o wasanaethau gofal 

cefnogol ar gael ar hyn o bryd er mwyn galluogi 

ymarferwyr iechyd a gofal cymdeithasol i roi triniaeth i 

bobl yng nghysur eu cartrefi eu hunain. O ganlyniad, 

mae llai o bobl yn cael eu derbyn yn yr ysbyty pan nad 

yw'n angenrheidiol ac mae'n mynd o nerth i nerth wrth 

i'r gwasanaeth barhau i feithrin sgiliau staff ac ehangu ar 

y mathau o ymyriadau 

y gellir ymgymryd â hwy mewn cartref person.  
 

Canmolodd y Gweinidog waith y gwasanaethau, gan 

ddweud, 
 

"Drwy ddod â phartneriaid lleol ynghyd, mae 

gwasanaethau arloesol ac integredig Bae'r Gorllewin yn 

gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywyd pobl ym 

Mhen-y-bont ar Ogwr a thu hwnt. Rwy'n hynod falch 

fod Llywodraeth Cymru wedi gallu clustnodi gwerth £10 

miliwn o gyllid yn 2016-17 i sicrhau y gall pobl barhau i 

dderbyn cefnogaeth er mwyn byw'n ddiogel ac yn 

annibynnol yn eu cartref eu hunain.  
 

Meddai'r Cyng. Huw David, Arweinydd Cyngor 

Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, 
 

“Mae'r gwasanaethau hyn yn enghraifft o sut gall 

dewisiadau amgen i ofal traddodiadol brofi'n well i bawb 

sy'n gysylltiedig â nhw”. 
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Gweinidog yn canmol integreiddio yn Nhrem y Môr 

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu ymholiadau ynglŷn ag eitemau'r cylchlythyr, e-bostiwch 

western.bay@swansea.gov.uk neu ffoniwch Swyddfa Rhaglen Bae'r Gorllewin ar 01792 633950  

Rebecca Evans AS (yn y canol) gyda Susan Cooper a'r Cyng. 

Huw David o Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, AS 

dros Ogwr Fawr, Huw Irranca-Davies a Hilary Dover o Fwrdd 

Iechyd PABM 

Dyddiad i’r dyddiadur… 

                   ‘Rheoleiddio ar gyfer canlyniadau llwyddiannus'  

“Mae Rhaglen Bae'r Gorllewin yn galluogi Cyngor Bwrdeistref 

Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr i ddod ynghyd â'i bartneriaid ym Mwrdd 

Iechyd PABM, y trydydd sector a'r sector annibynnol i wneud 

gwahaniaeth sylweddol i ansawdd bywydau pobl.” 

  

Daeth yr AS dros Ogwr Fawr, Huw Irranca-Davies, hefyd i'r 

diwrnod, gan roi clod i'r sawl sy'n gwneud y gwasanaeth hwn yn 

llwyddiant. Dywedodd,  
  

"Roedd yr ymweliad yn gyfle gwych i dynnu sylw at y gwaith 

ardderchog sy'n cael ei wneud yn yr ardal. Mae'r gwasanaethau 

sy'n gweithredu o Drem y Môr yn enghraifft o'r radd flaenaf o 

gydweithio effeithiol rhwng y sectorau iechyd, gofal cymdeithasol 

a gwirfoddol. Rydym yn byw mewn amseroedd heriol, ond mae 

gweithio arloesol fel hwn yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i 

ansawdd bywyd cynifer o'm hetholwyr."   

Mae Partneriaeth Gofal Cymdeithasol Bae'r Gorllewin a Phartneriaeth Datblygu’r Gweithlu’n cynnal cynhadledd 

hanner diwrnod mewnweledol ddydd Mercher 15 Chwefror (9.30am - 1.00pm). 

  

Bydd yr agenda’n cynnwys areithiau gan gynrychiolwyr y cyrff rheoleiddio AGGCC a Chyngor Gofal Cymru, yn 

ogystal â Seicolegydd Busnes enwog sy'n arbenigo mewn rheoli newid.  

Gall unrhyw un sydd â diddordeb mewn dod gofrestru drwy Eventbrite:  

www.eventbrite.co.uk/e/regulating-for-successful-outcomes-tickets-31121212384  


