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Mae’r ddogfen hon yn rhoi crynodeb o’n hunanasesiad blynyddol. Os ydych yn cael 
gwasanaeth oddi wrthym, gadewch i ni wybod os ydych yn credu bod yr adroddiad hwn yn 
ddisgrifiad teg o’ch profiadau. Mae eich barn yn bwysig i ni ac mae’n hanfodol os ydym am 
barhau i wella’r hyn a wnawn a chyflawni ein blaenoriaethau yn y dyfodol. 

Os ydych yn darllen hwn ar y we yna mae cysylltiadau (mewn print bras) drwy’r ddogfen 
os ydych chi eisiau darllen mwy am brosiectau unigol. Ar gyfer geiriau sydd wedi’u 
tanlinellu mae geirfa ar ddiwedd y ddogfen a allai helpu i egluro geiriau a thermau 
anghyfarwydd. 

Rydym yn croesawu eich sylwadau ar fformat yr adroddiad hwn, yn enwedig os yw’n 
cynnwys gwybodaeth sy’n ddefnyddiol ac o ddiddordeb i chi mewn fformat addas. 
 
Gallwch ysgrifennu neu anfon neges e-bost at:  
Neil Ayling, 
Prif Swyddog 
Gwasanaethau Cymdeithasol 
Llawr 1af, Phase 1 
Neuadd y Sir  
Yr Wyddgrug,  Sir y Fflint 
CH7 6NF
email: neil.j.ayling@flintshire.gov.uk
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Dyma ein pedwerydd Adroddiad Blynyddol am berfformiad y Gwasanaethau Cymdeithasol yn Sir y 
Fflint.  Mae’r adroddiad yn adlewyrchu perfformiad yn y Sir yn 2014-2015 sydd wedi bod yn 
flwyddyn bwysig iawn o newid i’r gwasanaeth.  Mae digon i’w ddathlu ac mae’r staff wedi gweithio’n 
galed drwy gydol y flwyddyn i gefnogi oedolion diamddiffyn, plant, teuluoedd a gofalwyr.  

Ym mis Mawrth 2015, cawsom ein Hadroddiad Gwella Blynyddol gan Swyddfa Archwilio Cymru.  
Mae’r adroddiad yn nodi ‘There has been good progress in Adult social services but the 
performance of children’s services has been less consistent in the face of increasing demand’  
Rydym yn ystyried bod hyn yn argraff teg o sefyllfa ein gwasanaethau ar hyn o bryd o ran 
perfformiad. Bu cynnydd yn y pwysau ar wasanaethau plant eleni, sydd i’w weld er enghraifft drwy 
gynnydd o 70% yn y cysylltiadau/atgyfeiriadau i Wasanaethau Plant, sy’n creu galw ychwanegol ar 
wasanaethau. Serch hynny darparwyd perfformiad cadarnhaol ym mron pob maes o wasanaethau 
oedolion a llawer o feysydd yn y Gwasanaethau Plant, ond rydym yn cydnabod yr angen i wneud 
mwy i sicrhau bod ein gwasanaethau i gyd yn cyrraedd y safonau arfer gorau.

Pasiwyd Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (2014) y llynedd a bydd yn cael ei weithredu’n 
llawn erbyn mis Ebrill 2016.  Mae hon yn garreg filltir bwysig ar gyfer gofal cymdeithasol yng 
Nghymru gan y bydd y darparu gofal cymdeithasol o ansawdd uchel sy’n hyrwyddo lles yn her, nid 
yn unig ar gyfer y Gwasanaethau Cymdeithasol ond ar gyfer y cyngor cyfan, y sector cyhoeddus 
ehangach a’r gymuned ehangach.Rydym wedi bod yn cynllunio yn unol â 6 prif thema y Ddeddf 
ers peth amser, ond mae’r Ddeddf yn dal yn her gan y bydd angen i ni gyflawni newid radical mewn 
cyd-destun ariannol heriol iawn.

Mae’r Gwasanaethau Cymdeithasol yn wasanaeth cryf sy’n cael ei redeg gan y cyngor, ond wrth 
gwrs mae angen ei ymgorffori’n gadarn yn y corff corfforaethol a blaenoriaethau allweddol 
cyffredinol y Cyngor. Mae hyn wedi cael ei atgyfnerthu ymhellach eleni gyda’r Cyngor yn 
cymeradwyo model Gweithredu newydd ar Lefel Uwch Reolaeth, drwy gyflwyno un haen o Dîm o 
Brif Swyddogion, sy’n adrodd yn uniongyrchol i’r Prif Weithredwr.  Mae rôl y Prif Swyddog, 
Gwasanaethau Cymdeithasol, yn cael ei gydleoli gyda Chydweithwyr Prif Swyddog yn gweithio ar 
draws y Cyngor, sydd wedi galluogi dull gweithio cydlynol, gallu gwneud ar gyfer y tîm corfforaethol. 
Yn ogystal â hyn, bu dipyn o newid ar lefel Uwch Reolwyr yn y Gwasanaethau Cymdeithasol gyda 
thîm newydd sbon o Uwch Reolwyr yn gweithio mewn ffordd wahanol gan ganolbwyntio ar 
anghenion teuluoedd, gyda’r holl Reolwyr yn chwarae rôl yn y Gwasanaethau Plant ac Oedolion. 

Mae Gwasanaethau Cymdeithasol Sir y Fflint yn parhau i fwrw ymlaen â mabwysiadu arferion 
gwaith modern ac effeithiol sy’n cefnogi ein staff yn well ac yn gwella y gwasanaeth sy’n cael ei 
gynnig i’r bobl sy’n dibynnu ar ein gwasanaethau. Rydym yn parhau i ddatblygu gweithio ystwyth, er 
enghraifft, yn ein amgylchedd swyddfa fodern newydd, gwell a llwyddiannus ar gyfer 
Gwasanaethau Plant yn y Fflint, gyda chyfleusterau cynadledda llawer mwy cefnogol i blant a theu-
luoedd. Rydym hefyd yn cwblhau trefniadau ar gyfer ein Gwasanaeth Un Pwynt Cyswllt 
amlddisgyblaethol ym Mhreswylfa, Yr Wyddgrug.

Yn 2014 ymrwymodd Sir y Fflint i bobl hŷn drwy lofnodi Datganiad Dulyn, rhan o gytundeb 
cenedlaethol i greu cymuned sy’n gyfeillgar i oed. Mae gan Sir y Fflint rwydwaith cryf iawn o 50 o 
fforymau a grwpiau gweithgar ac mae eu cefnogaeth gadarn wrth ddatblygu cymunedau sy’n 
gyfeillgar i oed yn wirioneddol anhygoel. 
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Rydym yn gwybod bod yr heriau ar gyfer ein gwasanaethau yn rhai real iawn ac rydym yn 
gweithredu mewn cyd-destun o alw cynyddol am y gwasanaeth, mwy o gymhlethdod o angen a 
sefyllfa gyllidebol heriol iawn. Rydym wedi gweithio’n galed i ddatblygu cynllun busnes sy’n nodi 
ystod o ddulliau i wireddu £2 miliwn o effeithlonrwydd ariannol yn 2015/16.   Mae rhai o’r cynigion 
hyn yn golygu dewisiadau anodd ynglŷn â sut mae gwasanaethau’n cael eu targedu a’u darparu.  
Mae’r cynigion ar gyfer 2015/2016 yn cynnwys:

• Targedu gofal dydd, gofal seibiant a gwyliau byr i’r rhai sydd â’r angen mwyaf
• Ymgynghori ar y potensial i newid ffocws rôl Byw â Chefnogaeth Mewnol
• Lleihau swyddi rheoli 
• Sicrhau arbedion effeithlonrwydd, a chymryd ymagwedd fwy penodol tuag at gyllid 

Bydd rhai o’r dulliau angen ymgynghori manwl a sensitif gyda phobl, a sefydliadau partner, er 
mwyn sicrhau bod eu llais yn hysbysu ac yn siapio sut yr ydym yn symud ymlaen.  

Fel rhan o’n hymagwedd gyffredinol rydym yn archwilio cyfleoedd i weithredu drwy fodelau 
darparu amgen e.e. cydfuddiannol, mentrau cymdeithasol a chwmnïau cydweithredol.  
Yn benodol, rydym yn credu bod cyfleoedd gwirioneddol i edrych ar fodelau cyflenwi amgen ar 
gyfer ein gwasanaethau cyfleoedd gwaith i bobl ag anabledd dysgu.  Archwilio, a lle bo’n 
briodol, symud i fodelau darparu amgen er mwyn chwarae rhan annatod o ran diogelu, ac mewn 
rhai achosion gwella gwasanaethau a’u gwneud yn gynaliadwy.  Ein prif egwyddor yw diogelu 
gwasanaethau, a chanlyniadau ar gyfer pobl diamddiffyn, tra’n newid y dull cyflwyno.   

Mae gennym dîm arweinyddiaeth gref ac ymroddedig i’n helpu i reoli’r newidiadau hyn, gydag 
uwch wleidyddion astud a chefnogol, a gweithlu creadigol, ymrwymedig a diflino sy’n gweithio’n 
hynod o galen ar gyfer pobl bob dydd yn Sir y Fflint. Mae hyn yn amlwg o’r nifer o lythyrau 
canmoliaethus a dderbyniwn a rhai o’r anrhydeddau ac archwiliadau cadarnhaol y byddwch yn 
darllen amdanynt yn yr adroddiad hwn. Fodd bynnag, nid ydym yn hunanfodlon mewn unrhyw 
ffordd ac rydym yn gwybod cymaint caletach sydd angen i ni weithio i gyflwyno newid 
lwyddiannus ymhellach, mewn hinsawdd ariannol anodd, a sicrhau bod ein gwasanaethau yn 
parhau i gefnogi pobl yn dda yn Sir y Fflint.
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Mae Sir y Fflint yn Gyngor sydd wedi’i lywodraethu’n dda ac yn perfformio’n uchel.  Mae gennym 
hunaniaeth Gorfforaethol gref gyda Phrif Dîm Gweithredu yn darparu arweiniad cydlynol a 
phroffesiynol.  Mae gennym fframwaith lywodraethu cadarn sy’n cynnwys set glir o flaenoriaethau 
sefydliadol, dull cydlynol o gynllunio ariannol/rheoli a model gweithredu effeithiol ar gyfer rheoli 
risg.  Mae ein trefniadau ar gyfer atebolrwydd a chefnogaeth yn cynnwys ystyried materion 
gwasanaethau cymdeithasol/gofal cymdeithasol yn rheolaidd yng nghyfarfodydd y Tîm o Brif 
Swyddogion, Bwrdd Rhaglen Foderneiddio Gwasanaethau Cymdeithasol sy’n cynnwys Uwch 
Swyddogion ar draws portffolios, y Cabinet anffurfiol a ffurfiol, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 
Gofal Cymdeithasol ac a’r Pwyllgor Craffu, Fforwm y Gwasanaethau Plant a’n Pwyllgor Trosolwg a 
Chraffu Dysgu Gydol Oes a Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ar y cyd.

Blaenoriaethau’r Cyngor 

Mae gennym ymdeimlad clir o bwrpas a chyfeiriad ac rydym wedi gosod pedair blaenoriaeth a 
rennir gyda’n partneriaid ar lefel Sirol, ac wyth blaenoriaeth ar gyfer y Cyngor ei hun.  Y llynedd fe 
amlygom y byddai’r Gwasanaethau Cymdeithasol yn cyfrannu’n bennaf at dri o’r Blaenoriaethau 
Corfforaethol a dyma grynodeb o’r pethau rydym wedi eu gwneud i gyflawni ein blaenoriaethau 
(manylion pellach yn cael ei gynnwys yn yr adroddiad):
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Blaenoriaeth 
Gorfforaethol      Yr hyn yr ydym wedi ei wneud ...

Gwella ansawdd 
bywyd trwy hyrwyddo 
byw’n annibynnol

• Cefnogi mwy o bobl drwy ailalluogi - ymateb i 
            gynnydd o 28% yn yr atgyfeiriadau yn 2014/15
• Lleihau’r amser aros ar gyfer asesiadau ThG
• Wedi cwblhau 608 o fân addasiadau
• Wedi cwblhau 92 o brif addasiadau i gartrefi pobl drwy’r  
            broses Grant Cyfleusterau i’r Anabl (DFG)
• Cynnydd yn y nifer o bobl a gefnogir drwy Daliad 
            Uniongyrchol o 302 i 388

Helpu mwy o bobl i fyw 
yn annibynnol ac yn 
dda yn y cartref drwy 
Wasanaethau 
Cymdeithasol ac 
Iechyd cymunedol 
integredig

• Sefydlu gwasanaeth Cam i fyny/Cam i Lawr integredig i
            atal derbyniadau i’r ysbyty neu hwyluso rhyddhau’n 
            gynnar
• Cefnogwyd 90 o bobl drwy’r gwasanaeth Cam i Fyny/
            Cam i Lawr oedd yn cynnwys cefnogaeth ailalluogi a
            ffisiotherapi
• Cefnogwyd 15 o bobl â dementia gan brosiect i 
            ddefnyddio gwely preswyl EMI i asesu eu hanghenion
            yn hytrach nag asesu mewn ward ysbyty
• Wedi cynnal prosiect Gofal Lliniarol i gynyddu gwybodaeth,
            sgiliau a hyder staff mewn Cartrefi Nyrsio yn Sir y Fflint
            i gefnogi preswylwyr sy’n gallu aros yn eu cartref ar 
            ddiwedd eu bywyd a chael gofal lliniarol mewn modd 
            urddasol.  

Gwella cyfleoedd ar 
gyfer y niferoedd 
cynyddol o Blant Dan 
Ofal, gyda ffocws ar 
gyfleoedd dysgu a 
chyrhaeddiad 
addysgol

• Cwblhawyd yr adolygiad o’r ddogfen Strategaeth Rhianta
            Corfforaethol a gadarnhawyd gan Fforwm Gwasanaethau 
            Plant. Mae’r strategaeth a chynllun gweithredu yr ALl ar
            gyfer Plant Dan Ofal wedi cael eu rhannu gyda 
            chynrychiolwyr ysgolion.
• Mae cyfarfodydd wedi cael eu cynnal i ymchwilio i 
            gysylltiadau data rhwng systemau ONE a PARIS 
            (cronfeydd data Addysg a Gwasanaethau Plant.) i wella’r
            ffordd y caiff gwybodaeth ei rhannu a nodwyd cyfres o
            opsiynau ar gyfer gweithio rhanbarthol.
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Mae blaenoriaethau ac is-flaenoriaethau 2015/16 y Cyngor yn cael eu nodi yn ein Cynllun Gwella 
Blynyddol, sydd wedi cael ei ddiweddaru’n ddiweddar, a cheir crynodeb ohonynt isod:
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Blaenoriaeth Is-flaenoriaeth Effaith

Tai

Appropriate and Affordable 
Homes

Modern, Efficient and Adapted 
Homes

Gwella dewis ac ansawdd tai lleol

Byw’n dda

Independent 
Living

Integrated Community Social 
and Health Services

Safeguarding

Helpu mwy o bobl i fyw yn annibynnol 
ac yn dda yn eu cartrefi

Sicrhau bod oedolion, pobl ifanc a 
phlant yn cael eu diogelu

Economi a Menter
Business Sector 

Growth

Town and Rural
 Regeneration

Creu swyddi a thyfu’r 
economi leol

Sgiliau a Dysgu
Apprenticeships 

and Training

Modernised and High 
Performing Education

Gwella darpariaeth dysgu a chyfleoedd 
i gyflawni canlyniadau gwell i 
ddysgwyr

Cymunedau Diogel Community Safety Cadw pobl a chymunedau’n ddiogel

Poverty

Maximising 
Income

Fuel 
Poverty

Diogelu pobl rhag dlodi

Amgylchedd

Transport Infrastructure 
and Services

Sustainable Development and
Environmental Management

Helpu pobl i gael cyflogaeth, gwasana-
ethau lleol a chyfleusterau yn ddiogel

Datblygu a diogelu’r amgylchedd

Cyngor Modern 
ac Effeithlon

Developing 
Communities

Improving Resource 
Management

Cefnogi cymunedau i fod yn wydn

Cefnogi gwasanaethau rheng flaen i 
berfformio’n dda wrth fod yn effeithlon 

Tlodi
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Fel Cyngor rydym yn gweithio’n gydweithredol ar draws meysydd gwasanaeth i gyflawni’r Cynllun 
Gwella. Felly, mae gan y Gwasanaethau Cymdeithasol rôl allweddol o ran cyflawni blaenoriaethau 
gwella’r Cyngor. Er enghraifft, rydym yn gweithio’n galed i gyfrannu tuag at gyflawni’r Strategaeth 
Asedau i wneud y defnydd gorau o adeiladau’r cyngor drwy sicrhau bod ein swyddfeydd yn cael eu 
dwyn i mewn i gymunedau lleol a defnyddio ein cyfleusterau Sir y Fflint yn Cysylltu i ddarparu ystod 
eang o wasanaethau. I’r gwrthwyneb mae gwasanaethau ar draws y Cyngor yn gweithio i gefnogi 
pobl ddiamddiffyn a chyflawni blaenoriaethau sy’n ymwneud â’r rhaglen gofal cymdeithasol e.e. drwy 
ddarparu tai o ansawdd, gwaith gwrth dlodi mewn ymateb i Ddiwygio Lles a gwneud cymunedau lleol 
hyfyw a bywiog fel bod pobl ddiamddiffyn yn ddiogel ac yn gallu cael mynediad i rwydweithiau 
cymorth lleol. 

Ar gyfer 2015/16 y prif ffyrdd y bydd y Gwasanaethau Cymdeithasol yn cyfrannu at y blaenoriaethau 
corfforaethol fydd drwy’r 3 is-flaenoriaeth o dan y Flaenoriaeth ‘Byw yn Dda’ y bydd y gwasanaethau 
cymdeithasol yn arwain y gwaith o’i gyflwyno yn uniongyrchol:

1.   Gwella ansawdd bywyd trwy hyrwyddo byw’n annibynnol. 
2.   Helpu mwy o bobl i fyw yn annibynnol ac yn dda yn eu cartrefi 
      drwy Wasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd Cymunedol Integredig 
3.   Sicrhau bod oedolion, pobl ifanc a phlant yn cael eu diogelu

Mae’r is-flaenoriaeth diogelu (rhif 3) yng Nghynllun Gwella’r Cyngor yn newydd ar gyfer 2015-16. 
Mae diogelu yn uchel ar y proffil Corfforaethol ac mae’r is-flaenoriaeth newydd yn adlewyrchu 
ymrwymiad i ddatblygu ymhellach ymwybyddiaeth a phroffil Diogelu ar draws y Cyngor, gan gynnwys 
y materion ehangach o atal masnachu mewn pobl a chamfanteisio rhywiol.

Gweithio gyda’n gilydd
Rydym yn parhau i fod yn falch o’n hanes hir o weithio mewn partneriaeth. Mae’n iawn i’r cymunedau 
rydym yn eu gwasanaethu ddisgwyl i’r partneriaid yn y sector statudol a’r trydydd sector i weithio 
gyda’i gilydd, i weithio at flaenoriaethau a rennir a, trwy ymdrech ar y cyd, i gyflawni pethau. 

Fel Bwrdd Gwasanaethau Lleol (BGLl) rydym wedi datblygu ar y cyd “Gynllun Lles Sir y Fflint: 
Cynllun Integredig Sengl ar gyfer Sir y Fflint 2013-2017”. Mae’r Cynllun yn canolbwyntio ar bedair 
blaenoriaeth sy’n cael eu hadolgygu’n rheolaidd:
 

• Blaenoriaeth 1  - Arwain trwy esiampl fel cyflogwyr ac arweinwyr cymunedol  
• Blaenoriaeth 2  - Mae pobl yn ddiogel 
• Blaenoriaeth 3  - Mae pobl yn mwynhau iechyd da, lles ac annibyniaeth 
• Blaenoriaeth 4  - Arferion amgylcheddol sefydliadol  

Cyngor	Sydd	Wedi’i	Lywodraethu’n	
Dda	ac	yn	Perfformio’n	Uchel
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Gweithio gyda’n gilydd i gael effaith yn y blaenoriaethau hyn yw nod gydweithredol y BGLl, gan 
sylweddoli na all yr un sefydliad unigol eu cyflawni ar eu pen eu hunain; gall y sefydliadau partner 
a gynrychiolir ar y BGLl gyda’i gilydd wneud gwahaniaeth cadarnhaol ar gyfer y bobl sy’n byw, 
ymweld a gweithio yn Sir y Fflint.  

Rydym wedi cydnabod cynt dros y blynyddoedd diwethaf, y bu her o ran sicrhau gweithio effeithiol 
a chyson mewn partneriaeth gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC).   Fe’n 
calonogir gan berthnasau gwaith mwy diweddar, cyfeiriad strategol newydd sy’n cael ei arwain gan 
Fwrdd Gweithredol newydd BIPBC a’r strwythur gweithredu newydd sy’n cael ei gyflwyno ar hyn o 
bryd a fydd yn canolbwyntio fwy ar yr ardal leol.  Rydym hefyd yn croesawu’r canolbwynt cryfach 
a ragwelir o ran cynyddu gallu o fewn y gwasanaethau yn y gymuned.  Wrth i’r strwythur newydd 
hwn ddatblygu a’n bod yn parhau i gryfhau ein perthynas waith, byddwn yn parhau i adolygu 
llwyddiant a chyflymder gweithio mewn partneriaeth gyda BIPBC fel rhan o’n hymagwedd tuag at 
reoli risg.

Gweithio gydag aelodau 
Mae gan aelodau etholedig rôl werthfawr wrth lunio polisi, gan osod y cyfeiriad ar gyfer y
gwasanaeth a chraffu cynnydd. Mae enghreifftiau da o weithio ar y cyd yn cynnwys monitro 
chwarterol trwyadl o’r Cynllun Gwella, Adroddiadau Perfformiad hanner blwyddyn a gyflwynir i’w 
herio a chraffu i’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles, Her y Gyllideb 
Flynyddol ac ymgynghori ar osod blaenoriaethau a thargedau. Yma yn Sir y Fflint, rydym yn ffodus 
i gael Pwyllgor Craffu ymroddedig a phrofiadol. Mae aelodau etholedig hefyd yn darparu cyswllt 
amhrisiadwy i’n cymunedau ac i’r materion sy’n bwysig iddyn nhw. 

Newidiadau Strwythurol y Gwasanaethau Plant
Mae 2014/15 wedi bod yn flwyddyn o newid ar gyfer y Gwasanaethau Plant wrth symud tuag at 
strwythur tîm rheoli newydd y Gwasanaethau Cymdeithasol.  Erbyn hyn mae pob un o’r 3 o’n Uwch 
Reolwyr yn eu swyddi ac wedi cychwyn ar adolygiad o’r Gwasanaethau Plant i sicrhau ein bod yn 
drefnus i gefnogi cyflwyno canlyniadau da i blant, pobl ifanc a’u teuluoedd, gan ganolbwyntio’n 
gadarn ar arfer ac ansawdd .  Bydd yr adolygiad yn hysbysu ailstrwythuro’r Gwasanaethau Plant 
a fydd yn cynnwys y nodweddion allweddol canlynol: integreiddio cryfach o ymyrraeth gynnar a 
gwasanaethau ataliol; canolbwynt cryfach ar lais y plentyn wrth gynllunio a chyflwyno 
gwasanaethau; gweithredu asesiad sengl newydd a fydd yn galluogi Gweithwyr Cymdeithasol i 
ganiatáu amser priodol ar gyfer myfyrdod a gwaith uniongyrchol gyda phlant/pobl ifanc a’u 
teuluoedd.
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Cyngor	Sydd	Wedi’i	Lywodraethu’n	
Dda	ac	yn	Perfformio’n	Uchel

Adnoddau 
Mae’r Cyngor wedi gwneud cynnydd sylweddol mewn nifer o feysydd anodd yn ystod y flwyddyn 
ddiwethaf, gan gynnwys: pennu cyllidebau cytbwys wrth fuddsoddi mewn blaenoriaethau 
allweddol, gan ddiwallu’r twf mewn galw am wasanaethau ac amsugno effeithiau cost 
chwyddiant. Mae’r Cyngor wedi cyflawni hyn drwy ddatblygu rhaglenni mewnol o newid a 
diwygio i wneud arbedion effeithlonrwydd, gan gydnabod bod dal angen iddo gryfhau 
agweddau ar ei waith. Mae’r raddfa a chyflymder yr effeithlonrwydd sydd ei angen dros y 
blynyddoedd nesaf yn ddigynsail, ac ni fydd 2015/2016 yn wahanol, byddwn yn diweddaru, ac 
yn datblygu ymhellach, Gynllun Ariannol Tymor Canolig cynhwysfawr i sicrhau ein bod yn parhau 
i ymateb i’r heriau ariannol tymor canolig a hir sydd o’n blaenau. Yn y cyd-destun hwn, 
roeddem yn falch odderbyn derbyn ein hadroddiad gwella blynyddol gorau erioed yn ddiweddar 
gan Swyddfa Archwilio Cymru (SAC) sy’n adlewyrchu ein hymrwymiad i barhau i fod yn sefydliad 
sy’n perfformio’n uchel sy’n rhoi sylfaeni da i ni barhau i gyflawni ein blaenoriaethau er gwaethaf 
heriau ariannol pellach.

vo
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Cymdeithasol	Sir	y	Fflint

Mae’r Gwasanaethau Cymdeithasol yn darparu gwasanaethau gofal cymdeithasol i oedolion, plant 
a theuluoedd diamddiffyn.  Rydym yn darparu gwasanaethau yn uniongyrchol ac mewn 
cydweithrediad ag asiantaethau partner sy’n cynnwys Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 
(BIPBC), darparwyr gofal yn y sector annibynnol, a sefydliadau gwirfoddol ac elusennol. Y llynedd, 
darparom wasanaethau i 4,323 o oedolion ac 843 o blant. 

Mae canolbwynt sylweddol o’n gwaith yn ymwneud â diogelu oedolion a phlant diamddiffyn.  
Swyddogaethau allweddol yn cynnwys gwaith amddiffyn plant gyda’r 75 o blant ar y gofrestr 
amddiffyn plant.  Mae gennym nifer gynyddol o oedolion diamddiffyn yn cael eu atgyfeirio at 
Ddiogelu Oedolion gyda 416 o oedolion diamddiffyn wedi’u atgyfeirio ers 1 Ebrill 2014.  Mae 
newidiadau diweddar yn y gyfraith hefyd wedi arwain at gynnydd sylweddol yn y nifer o achosion 
o DOLS (Amddifadu o Ryddid) gyda 263 o geisiadau ers 1 Ebrill, 2014.  

Mae cyfran fawr o’r adnoddau adrannau ariannu’n uniongyrchol pecynnau gofal ar gyfer pobl hyn, 
pobl ag anableddau a phlant.  Cost ein gwasanaethau yw £59 miliwn.   Rydym yn gwario 71% 
(£41.6m y flwyddyn o’n cyllideb ar ofal uniongyrchol ar gyfer oedolion diamddiffyn ac oedolion.  
Mae hyn yn cynnwys £30m ar becynnau gofal uniongyrchol o’r sector annibynnol ac £11.5m o’n 
darpariaeth mewnol.  Er bod cyfran uchel o ofal yn cael ei ddarparu gan y sector annibynnol, mae’r 
cyfanswm yn is o’i gymharu ag awdurdodau eraill yng Nghymru.

Mae 70 o ddarparwyr gofal cymdeithasol cofrestredig yn gweithredu yn Sir y Fflint.  Darperir 90% o 
wasanaethau pobl hŷn a gwasanaethau anabledd corfforol a 60% o wasanaethau anabledd dysgu 
gan y Sector Annibynnol.  Y tueddiad fydd i ailgydbwyso’r ddarpariaeth o wasanaethau mewnol 
drwy fodelau cyflenwi amgen neu drwy gomisiynu fwy o wasanaethau.  Bydd darpariaeth mewnol 
yn canolbwyntio fwyfwy ar swyddogaethau arbenigol, yn enwedig mewn perthynas â gofal 
dementia.

Nid oes darpariaeth preswyl mewnol yn y Gwasanaethau Plant a byddwn yn gynyddol yn edrych ar 
sut rydym yn cefnogi mwy o blant a phobl ifanc i aros gyda theulu o gymharu â lleoliadau preswyl 
tu allan i’r sir.  Yn gadarnhaol, mae’r Gwasanaethau Maethu mewnol yn un cadarn, gyda 112 o 
ofalwyr maeth wedi’u cymeradwyo a 31 arall yn mynd drwy’r broses.  Ein targed yw cynyddu i 150 
o ofalwyr maeth a fydd yn helpu i ostwng ein dibyniaeth ar leoliadau maeth drud gydag 
asiantaethau annibynnol a darparu dewis o leoliadau maeth mewnol ar gyfer plant dan ofal. 

Gorwelion a Galw am y Gwasanaeth yn y y Dyfodol
Mae gennym strategaethau comisiynu sydd wedi’u datblygu’n dda ar gyfer gwasanaethau 
allweddol, iechyd meddwl, anabledd dysgu a phobl hŷn.  Mae’r rhain yn rhoi rhagfynegiadau 
ystadegol ar gyfer y poblogaethau hyn.

Mae gwelliannau ym maes gwasanaethau iechyd a safonau byw wedi darparu gwelliant sylweddol 
a disgwyliad oes.  Rydym yn disgwyl cynyddiadau sylweddol o ran oed, nifer yr achosion a 
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chymlethdod anableddau, a chyflyrau meddygol tymor hir, sy’n ystadegol yn golygu y bydd mwy o 
alw am wasanaethau. Mae gofalwyr yn fwy gwasgaredig ac mae gennym niferoedd uchel o bobl 
ddiamddiffyn yn byw ar eu pen eu hunain gyda rhwydweithiau cefnogaeth wan.  Mae nifer gynyddol 
o ferched yn gweithio a/neu’n cefnogi plant a rhieni oedrannus (dibyniaeth dwbl). Rydym yn 
ddibynnol ar wydnwch gofal iechyd sylfaenol ac felly mae angen i ni barhau i integreiddio ein 
cynllunio gyda’r maes Iechyd.

Rydym eisoes yn gweld galw cynyddol sylweddol am ein gwasanaethau gan boblogaeth sy’n mynd 
yn hŷn, sydd ag anghenion gofal cymhleth.  Rhwng Chwarter 1 yn 2011/2012 a Chwarter 1 yn 
2014/2015, roedd cynnydd o 38% yn y galw am wasanaethau pobl hŷn.  

Mae mwy o achosion o ddiogelu plant yn cael eu atgyfeirio i’r gwasanaeth na 2 flynedd yn ôl a mwy 
o blant dan ofal. Credir bod hyn oherwydd proffil cynyddol camdriniaeth. Mae yna hefyd mwy o 
achosion o gam-drin oedolion oherwydd achosion proffil uchel a mwy o ymwybyddiaeth am y pwnc.

Rydym yn cydnabod, er mwyn sicrhau bod pobl yn cael eu cefnogi i fyw bywydau o ansawdd da, 
mae angen i ni barhau i newid y ffordd y mae gwasanaethau’n cael eu dylunio a’u darparu.  Mae’r 
Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles yn darparu fframwaith glir ar gyfer y rhaglen 
foderneiddio hon.

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru)
Bydd 2016 yn nodi dechrau cyfnod newydd ar gyfer gofal cymdeithasol pan fydd Deddf Gofal 
Cymdeithasol a Lles Cymru yn dod i rym.  Mae’r Ddeddf yn nodi bod rhaid i Awdurdodau Lleol a 
phartneriaid Awdurdodau Lleol:  

•          Gryfhau’r wybodaeth a’r cyngor fel bod pobl yn gwybod pa gefnogaeth sydd ar gael
•          Gwella ansawdd gwasanaethau 
• Darparu llais cryf a rheolaeth gwirioneddol i ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr am y
            gwasanaethau maen nhw’n eu derbyn 
• Hyrwyddo cydraddoldeb 
• Cyflawni canolbwynt wedi’i adnewyddu i atal achosion ac ymyrryd buan. 

Rydym yn gweithio’n galed i gyflawni newid trawsnewidiol y bydd ei angen yn ôl y Ddeddf pan 
ddaw’n ddeddfwriaeth yn Ebrill 2016.  Rydym wedi gwneud cynnydd da wrth drawsnewid a 
moderneiddio ein gwasanaethau.  Mae’r adroddiad hwn yn darparu blas ar y gwaith a wnaed eisoes 
a’r newidiadau rydym wedi’u cynllunio dros y flwyddyn nesaf.  Gwyddom na ddylem danamcangyfrifo 
graddfa a chyflymder y newid sydd ei angen, yn enwedig yng nghyd-destun galw cynyddol am ofal 
a chefnogaeth, cymhlethdod cynyddol o angen a phwysau cyllideb sylweddol.  Un o’r heriau mwyaf 
rydym yn eu wynebu yw sut rydym yn parhau i fodloni anghenion pobl ddiamddiffyn yn 
llwyddiannus ac ar yr un pryd, rydym angen ailfodelu modelau mwy traddodiadol o ofal, a grymuso 
pobl a chymunedau i gymryd cyfrifoldeb dros eu lles eu hunain.  Bydd y rhaglen hon yn golygu newid 
sylweddol ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth, gofalwyr, teuluoedd, staff, cymunedau a’n partneriaid. 

Overview	of	Flintshire	
Social	Services
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Ni fydd y newidiadau hyn yn boblogaidd bob amser, a bydd angen gwneud penderfyniadau anodd.  
Y realiti yw na ellir cyflawni’r newid hwn ar ei ben ei hun.  Bydd angen i’r cyngor, y GIG, darparwyr 
gofal a chefnogaeth gwirfoddol, annibynnol, a chymunedau lleol weithio gyda’i gilydd i droi 
cynlluniau ac egwyddorion uchelgeisiol y Ddeddf yn realiti pob dydd.

Cyngor Sir y Fflint Adroddiad Trosolwg 2014-15 voOverview	of	Flintshire	
Social	Services
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Sicrhau bod gennym ddull unedig ar draws y Cyngor fel bod dealltwriaeth 
a dull gweithredu cyson i wella lles pobl ddiamddiffyn  

Datblygu a chryfhau trefniadau partneriaeth gydag Iechyd ac asiantaethau 
statudol eraill, gan gynnwys gwasanaethau integredig ac wedi’u rhannu lle 
bo hynny’n briodol. 

Datblygu dealltwriaeth gynyddol o angen lleol a sefydlu dulliau newydd 
i gomisiynu gwasanaethau cynaliadwy, o ansawdd uchel, sy’n darparu 
canlyniadau da.

Gwneud yn siŵr bod gwasanaethau plant ac oedolion yn canolbwyntio ar 
ymyrraeth ac atal buan.

Sicrhau bod rhaglen gadarn a gwaith rheoli prosiect i gyflawni newid 
cynaliadwy.

Targedu adnoddau cyfyngedig mewn ffordd sy’n bodloni anghenion orau 
wrth fuddsoddi yn nyluniad a datblygiad dulliau gweithredu a modelau 
gwasanaeth newydd.

Er mwyn cyflawni’r rhaglen hon, rydym yn gweithio i: 
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Rydym yn credu y dylai pobl gael llais cryfach a rheolaeth go iawn dros eu bywydau.  
Mae hyn yn gofyn am ffocws ar alluogi pobl i:

•     Gymryd cyfrifoldeb am eu lles eu hunain
•     Canolbwyntio ar beth sy’n bwysig i bobl drwy ganlyniadau personol
•     Rheoli’r gofal a’r cymorth maent yn eu derbyn

Mae’r bennod hon yn amlinellu’r hyn rydym wedi bod yn ei wneud i sicrhau bod pobl yn ganolbwynt 
i’r gofal y maent yn ei gael.  Rhaid bod â man cychwyn lle gall pobl gael gwybod am y cymorth sydd 
ar gael.  Mae hyn am bobl yn cael y wybodaeth gywir, ar yr adeg iawn, heb orfod ffonio o amgylch 
gwahanol asiantaethau a gwasanaethau.

Pwynt Mynediad Sengl: Ymateb cywir Cyswllt Cyntaf

Y llynedd dywedasom ein bod yn datblygu Pwynt Mynediad Sengl.  Bydd y Pwynt Mynediad Sengl 
yn fodd o gael gwybodaeth, cyngor a gwasanaethau cymunedol i oedolion yn Sir y Fflint ynghylch 
eu hiechyd, gofal a lles.

Mae cynlluniau i sefydlu Pwynt Mynediad Sengl yn Sir y Fflint yn datblygu’n 
dda.  Rydym wedi:

• datblygu ‘cerdyn post o’r dyfodol’ sy’n disgrifio ein gweledigaeth ar gyfer y Pwynt 
            Mynediad Sengl 

• cyflwyno aelod o staff o’r sector gwirfoddol i weithio fel rhan o’r Pwynt Mynediad Sengl i 
            sicrhau bod pobl yn derbyn gwybodaeth a chyngor am yr ystod o gymorth cymunedol a 
            gwirfoddol sydd ar gael yn eu hardal

• sicrhau lleoliad ar gyfer y Pwynt Mynediad Sengl lle bydd staff o’r gwasanaethau 
           cymdeithasol, iechyd a’r sector gwirfoddol yn gweithio gyda’i gilydd fel tîm integredig
      
Mae’n bwysig i ni ein bod yn datblygu Pwynt Mynediad Sengl sy’n iawn ar gyfer Sir y Fflint ac a 
fydd yn gwasanaethu anghenion ein preswylwyr, felly rydym yn cymryd dull cynyddrannol o ran ei 
weithredu.

Yn 2015 byddwn yn newid ein strwythur gweithredol yn y Gwasanaethau i Blant.  Bydd y strwythur 
newydd hwn yn cyflwyno trefniant gweithio newydd wrth gael mynediad i’r Gwasanaethau i Blant a 
fydd yn atgyfnerthu cysylltiadau â gwasanaethau ymyrraeth gynnar. Ein bwriad yn y tymor hwy yw 
symud tuag at Bwynt Mynediad Sengl ar gyfer yr holl ddinasyddion yn Sir y Fflint.
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Gwrando a chynnwys pobl

Mae’n bwysig i ni ein bod yn cael adborth o ansawdd da gan y bobl yr ydym yn eu cefnogi a gallu 
cynnwys y profiadau cadarnhaol a negyddol yn ein proses gwersi a ddysgwyd. 
Mae llais plant a theuluoedd yn cael ei annog o fewn y gwasanaeth drwy amrywiaeth o ddulliau gan 
gynnwys: prosesau adolygu statudol effeithiol; cynllun cyfaill cynadledda; fforwm cyfranogiad pwr-
pasol a’r Fforwm Gwasanaethau i Blant ymhlith dulliau eraill. Y llynedd, gwnaethom gydnabod bod 
adborth gan bobl ifanc wedi gostwng felly roeddem am gynyddu ystod y cyfleoedd a’r 
technolegau i ddefnyddwyr gwasanaeth roi adborth, felly rydym wedi cyflwyno ffurflen werthuso 
electronig a holiadur ar SurveyMonkey fel man cychwyn.  Fodd bynnag, rydym yn cydnabod bod 
gwaith pellach i’w wneud i sicrhau bod llais y plentyn (a’r teulu) yn cael ei annog a’i glywed fel 
proses barhaus ac nid ar adegau allweddol yn y broses yn unig (h.y. cyfarfodydd ac adolygiadau).  
Yn yr un modd, mae angen mynd i’r afael ag ansawdd y cofnodi wrth glywed llais y plentyn a 
dangos sut y defnyddir hyn i ddylanwadu ar benderfyniadau a chamau a gymerir.   

Dros y deuddeg mis diwethaf mae gwaith wedi’i wneud i gryfhau’r ffocws ar sicrhau ansawdd 
gyda symudiad oddi wrth ganolbwyntio ar fesur perfformiad yn unig i gydnabod yr elfen ansoddol 
ehangach o’n gwaith mewn meysydd fel: rhoi llais y plentyn wrth wraidd yr hyn a wnawn; rhoi’r 
ffocws ar ganlyniadau wrth wraidd ein cynllunio a’n darparu; y trefniadau i ganolbwyntio ar ehangder, 
dyfnder ac ansawdd y gweithgarwch asesu, cynllunio gofal ac adolygu; y gwersi sy’n cael eu dysgu 
o’r cwynion a chanmoliaeth ac arsylwadau a wnaed o safbwynt annibynnol fel arolygiadau allanol.

Fel rhan o’r ailffocysu hwn rydym wedi gwneud newidiadau personél o fewn y swyddogaethau 
cymorth strategol, gan gynnwys penodi Swyddog Cyfranogiad i gryfhau ein hymrwymiad i’n plant a’u 
llais, a chryfhau rôl swyddogaethau annibynnol fel Rheolwyr Diogelu a Swyddogion Adolygu 
Annibynnol. Yn rhedeg ar yr un pryd roedd gweithio’n agosach gyda rheolwyr gweithredol a staff i 
sicrhau bod y prosesau sicrhau ansawdd sy’n cael eu cynllunio a’u rhoi ar waith yn addas at y diben, 
nid yn unig er mwyn galluogi trosolwg strategol o ansawdd gwasanaethau ond hefyd i sicrhau eu 
bod yn effeithiol wrth gefnogi gwelliannau i arfer unigol.
Rydym hefyd wedi adolygu ein Cynllun Gweithredu gyda’r grŵp ‘Sir y Fflint yn Ymgysylltu’ a byddwn 
yn edrych ar sut rydym yn adnewyddu ein dull o ymgysylltu fel rhan o’r fenter ansawdd ehangach.  I 
symud ymlaen byddwn yn ail-lansio’r grŵp ac yn diweddaru’r cynllun gweithredu mewn ffordd sy’n 
ymgorffori ymgysylltu yn ein fframwaith sicrhau ansawdd. 

Mewn ymateb i adroddiad blynyddol 2013/14, rydym wedi gwneud gwelliannau i’n prosesau ar gyfer 
amseroldeb datrys cwynion, ac rydym wedi codi ymwybyddiaeth ymhlith staff am bwysigrwydd 
dysgu o ganmoliaeth a chwynion gan ei fod yn caniatáu i ni ddefnyddio’r canfyddiadau a’r 
canlyniadau i lywio ein polisi ac arfer o ran darparu gwasanaethau. Rwyf yn falch o adrodd bod 91% 
o gwynion oedolion ac 86% o gwynion plant yn derbyn ymateb o fewn yr amserlenni, o’i gymharu â 
92% a 75% yn y drefn honno y llynedd.
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Mae’r adran ganlynol yn rhoi enghreifftiau o rai o’r pethau y mae pobl wedi dweud wrthym 
drwy ein gweithdrefn gwyno a beth a wnaethom mewn ymateb:

Yr hyn a ddywedoch chi: Roedd y broses ar 
gyfer adolygu lleoliadau maeth a oedd wedi dod i 
ben yn sydyn yn cymryd rhy hir
 i’w threfnu ac fe’i cynhaliwyd rhy hir ar 
ôl i’r lleoliad ddod i ben.

Yr hyn a ddywedoch chi:  Roedd ein 
cyfleusterau cyswllt i deuluoedd yn rhy 
ffurfiol ac nid oeddent yn gwneud i bobl 
deimlo'n gartrefol.

Yr hyn a ddywedoch chi: 
Dywedodd defnyddwyr gwasanaeth a'u 
teuluoedd nad oeddent yn ymwybodol o'u hawl 
i wneud sylwadau ar eu Hasesiad Unedig a'u 
Cynllun Gofal neu eu diwygio.

Yr hyn a ddywedoch chi: Mae rhai o'n cynl-
luniau gweithredu yn dilyn ymchwiliadau Diogelu 
Oedolion Diamddiffyn angen mwy o fanylion ac 
mae angen iddynt fod yn fwy cadarn.

Beth a wnaethom: Gwnaethom symleiddio’r broses 
Cyfarfod Amhariad fel bod y materion dan sylw yn y 
dadansoddiad yn ffres ym meddyliau pobl, a gwnaethom 
weithredu un pwynt atgyfeirio, gan leihau oedi.

Beth a wnaethom: Daethom i gytundeb â Gweithredu 
dros Blant i ddefnyddio eu cyfleusterau ar gyfer sesiynau 
cyswllt gan eu bod yn fwy addas i blant ac yn 
canolbwyntio ar deuluoedd.

Beth a wnaethom: 
Gwnaethom ddiwygio’r adnodd archwilio POVA i 
gynnwys cwestiynau fel cytuno ar gwmpas yr 
ymchwiliad, bod terfynau amser clir wedi'u nodi a bod y 
teulu yn cael eu hysbysu'n ffurfiol o ganlyniad yr 
ymchwiliad a'r penderfyniadau a wnaed.

Beth a wnaethom: Gwnaethom ddiwygio ein 
llyfryn gwybodaeth "Getting Help From Social 
Services" i wneud yr hawl arbennig hwn yn fwy 
penodol.
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Taliadau Uniongyrchol
Y llynedd dywedasom y byddem yn parhau i gynyddu’r niferoedd sy’n manteisio ar Daliadau 
Uniongyrchol a Chymorth a Gyfarwyddir gan Ddinasyddion i hyrwyddo gwell dewis a rheolaeth.  
Felly, sut wnaethom ni? Rydym yn falch iawn fod 388 o bobl bellach yn defnyddio taliadau 
uniongyrchol ar draws Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion a Phlant ers mis Rhagfyr 2014, 
cynnydd o 31% ers 2013 ac 89% ers 2012, ac rydym wedi cyflawni hyn drwy:

• Ddatblygu partneriaeth wirioneddol rhwng y Cyngor a’r bobl sy’n defnyddio Taliadau 
            Uniongyrchol i ymateb yn effeithiol i brofiadau defnyddwyr
• Creu cynllun sy’n ymatebol, sy’n darparu cyfleoedd ar gyfer creadigrwydd personol ac 
            sy’n rhoi annibyniaeth
• Cyflwyno atebion arloesol, fel taliadau uniongyrchol wedi’u gweinyddu, cronni adnoddau,
            mentrau cydweithredol taliadau uniongyrchol, ac ystod eang o opsiynau rheoli ariannol
• Hwyluso diwrnod agored blynyddol taliadau uniongyrchol wrth gefnogi datblygiad y 
            gweithlu Cymhorthydd Personol yn lleol 

Rydym bellach hefyd yn dechrau ar gynllun cerdyn taliadau uniongyrchol newydd, mewn 
partneriaeth ag APS card solutions, a fydd yn gweinyddu’r arian mewn ffordd wahanol. Aeth y 
prosiect cychwynnol yn fyw ar ddiwedd mis Chwefror 2015 a bydd yn cefnogi tua 30 o 
ddefnyddwyr gwasanaeth. Caiff y prosiect ei adolygu cyn gobeithio cael ei gynnig i unrhyw un a 
fyddai’n elwa o’r dull hwn. 

“Mae taliadau uniongyrchol yn rhoi tawelwch meddwl a hyblygrwydd i mi.”  

“Mae’r cynllun taliadau uniongyrchol yn fy ngalluogi i gyflogi cymorth ar 
gyfer fy mab. Y fantais yw fy mod yn gwybod yn union pwy sy’n ei gefnogi.” 

Taliadau Uniongyrchol
Diwrnod Agored (Mawrth 2015)
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Gofalwyr ifanc
Rydym yn cydnabod ac yn gwerthfawrogi’r rôl hollbwysig y mae gofalwyr a gofalwyr ifanc yn 
ei chwarae mewn cefnogi pobl i fyw bywydau annibynnol.  Gwyddom y gall gofalu fod yn rôl 
werthfawr a gwerth chweil, ond y gall, ar adegau fod yn flinedig ac ynysig i rai pobl.  Rydym yn 
gweithio’n agos iawn gyda’r 3ydd sector sy’n darparu profiad ac arbenigedd mewn cefnogi 
gofalwyr a gofalwyr ifanc.      

 Yn ein hadroddiad ar gyfer 2014/15 gwnaethom nodi bod angen i ni wella’r ffordd yr ydym 
yn casglu gwybodaeth am y cymorth rydym yn ei ddarparu i ofalwyr ifanc gan fod data yn 
tangynrychioli’r darlun go iawn o nifer y gofalwyr ifanc a gefnogir a’r math o gymorth a gânt.  
Dros y 12 mis diwethaf rydym wedi:

• Diweddaru ein system ail-godio i sicrhau bod data yn cael ei gasglu’n effeithlon a datblygu
            manylebau ychwanegol sy’n galluogi staff i gofnodi mwy o wybodaeth am ofalwyr ifanc.  

• Bu Barnardo’s yn gweithio gyda ni i ddiweddaru ffurflenni atgyfeirio er mwyn sicrhau ein
            bod yn casglu mwy o wybodaeth o ran cyfeirio ac atgyfeiriadau a wneir ar ran gweithwyr
            cymdeithasol. 
• Mae Prosesau Asesu Barnardo’s wedi’u diweddaru. Mae’r broses wedi’i symleiddio er
            mwyn gwella’r amserlenni cyffredinol rhwng atgyfeirio ac asesu. 
• Er mwyn codi ymwybyddiaeth am ofalwyr ifanc a’r prosesau atgyfeirio, mae Barnardo’s
           wedi trefnu gweithdy hyfforddiant ar gyfer holl staff y gwasanaethau cymdeithasol ac 
           maent hefyd wedi trefnu i ymweld â nifer o dimau. 

Mae’n amlwg bod y newidiadau hyn yn gweithio bellach, o’i gymharu â data 2013, eleni mae mwy 
o ofalwyr wedi’u hasesu ar gyfer eu hanghenion ac mae mwy o ofalwyr yn mynd ymlaen i 
dderbyn gwasanaethau cymorth. 

Mae’r Strategaeth Gofalwyr Ifanc ar hyn o bryd yn datblygu cynllun gweithredu amlasiantaeth 
eglur a mesuradwy newydd ar gyfer 2015/2016 i sicrhau bod anghenion ein gofalwyr ifanc yn cael 
eu diwallu a bod y cymorth sydd ei eisiau ar y bobl ifanc yn cael ei gynnig.  
 
Y Gymraeg
Mae Sir y Fflint yn parhau i ddatblygu fframwaith Llywodraeth Cymru ‘Mwy na Geiriau’. Mae hwn 
yn Fframwaith Strategol ar gyfer gwasanaethau Cymraeg ym maes Iechyd, Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Gofal Cymdeithasol sy’n anelu at wella gwasanaethau ar gyfer y rhai sydd angen 
neu sy’n dewis derbyn eu gofal yn y Gymraeg. 

Yn 2013, gwnaethom gynnydd da gyda’r fframwaith ac rydym wedi parhau i wneud hynny gydol 
2014. Datblygu cyfres o fentrau hyfforddiant newydd i sicrhau bod ein staff yn gallu cael yr
 hyfforddiant iawn ar y lefel sydd ei angen arnom (amlinellir ymhellach yn yr adran gweithlu); 
datblygu cynigion ar gyfer fforwm newydd ar gyfer Cefnogwyr y Gymraeg, a fydd yn galluogi mwy 
o gyfleoedd i rannu arfer da a bydd yn sicrhau bod y Gymraeg yn flaenoriaeth eang ar draws yr 
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Awdurdod Lleol; gan gynnwys manyleb cynnig gweithredol yn ein system PARIS ar gyfer oedolion 
a phlant gydag arweiniad â chymorth, sy’n golygu y gallwn bellach gofnodi pan fydd staff yn cynnig 
gwasanaethau Cymraeg a monitro hyn er mwyn sicrhau y daw’n rhan annatod o arfer. 

Rwyf hefyd yn falch o adrodd bod Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion Sir y Fflint wedi cael 
Gwobr Cydnabyddiaeth Arbennig yng Ngwobrau a Chynhadledd Iechyd, Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Gofal Cymdeithasol Cymru 2014. Mae’r wobr yn cydnabod y gwelliannau 
sylweddol i Wasanaethau Iaith Gymraeg ar gyfer pobl hŷn yng Nghynllun Gofal Ychwanegol Llys 
Jasmine yn yr Wyddgrug ac o ganlyniad i’r £500 a ddyfarnwyd, rydym wedi datblygu menter 
atgofion dementia, yn benodol ar gyfer Cymry Cymraeg.  

                                     

Christy Jones, Chris Morris, 
Susie Lunt derbyn y wobr.

Edrych ymlaen: Blaenoriaethau ar gyfer 2015/16 
Ein blaenoriaethau ar gyfer galluogi pobl i gael mwy o farn a mwy o reolaeth yn 
2015/16 yw:
Cynyddu Taliadau Uniongyrchol
Rydym am weld cynnydd parhaus yn nifer y bobl sy’n dewis Taliadau Uniongyrchol.

Ailffocysu gofal dydd
Mae disgwyliadau pobl am y math o gymorth y maent am ei gael pan fyddant yn hen yn 
newid.  Yn unol â’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant byddwn yn edrych 
ar sut y gallwn gefnogi pobl i gael mynediad i weithgarwch dydd cyffredinol a 
chymunedol wrth sicrhau bod pobl ddiamddiffyn yn cael cymorth.

Datblygu ‘model dilyniant’ o gymorth ar gyfer pobl ag anableddau dysgu 
Mae’r model dilyniant yn adeiladu ac yn cefnogi cryfderau pobl ac yn eu galluogi i fyw 
mor annibynnol â phosibl.



A d r o d d i a d  P e r f f o r m i a d  2 0 1 4 - 2 0 1 5 20

Cyngor Sir y Fflint Adroddiad Trosolwg 2014-15 voComisiynu’n	Ddoethach

Mae ymateb i’r hyn sydd ei angen ar bobl drwy sicrhau bod y gwasanaethau cywir ar waith 
gennym yn rhan fawr o’r hyn a wnawn yn y Gwasanaethau Cymdeithasol.  Mae Deddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 2014 yn nodi ffyrdd newydd i ni wneud hyn ac yn barod 
dros y flwyddyn ddiwethaf rydym wedi dechrau ar rai dulliau newydd cyffrous: 

Cyd-gynhyrchu
Mae cyd-gynhyrchu yn ddull newydd yr ydym yn ceisio ei ymgorffori yn ein gweithgarwch 
comisiynu. O dan y Ddeddf fel Awdurdodau Lleol eraill, mae’n ofynnol i ni gynhyrchu asesiad o 
anghenion y boblogaeth felly yn barod rydym yn dod i adnabod ein darparwyr yn well. Yn ystod 
2014 rydym wedi dechrau cyfarfod â darparwyr gwasanaethau anabledd i ddeall beth yw’r 
blaenoriaethau a’r canlyniadau ar gyfer pobl ag anableddau yn eu barn hwy a sut mae angen i hyn 
gael ei adlewyrchu wrth ddatblygu gwasanaethau yn y dyfodol.  Bu darparwyr hefyd yn cymryd 
rhan mewn hunanasesu lle mae eu gwasanaeth eu hunain o ran cyflawni ar y 5 awgrym llesol, 
gyda rhai yn meddwl am sut y gellid cyflawni wrth symud ymlaen. Bydd ehangu’r cyfranogiad i 
gynnwys cymunedau lleol ac yn fwyaf pwysig y bobl sy’n defnyddio ein gwasanaethau ar hyn o 
bryd yn flaenoriaeth ar gyfer 2015/ 2016.

Yn Sir y Fflint, rydym bob amser wedi bod yn awyddus i dyfu ein cynllun bywydau a rennir ac yn 
2014 rydym wedi bod yn edrych ar arfer gorau mewn meysydd eraill, yn benodol sut mae un 
darparwr arbenigol yn y maes yn arwain y ffordd wrth gymryd ymagwedd cyd-gynhyrchu i 
ddatblygu ffyrdd arloesol o weithio gyda phobl a’u gofalwyr er mwyn sicrhau cymorth a gaiff ei lunio 
gan unigolion lle mae’r canolbwynt ar ddewis ac annibyniaeth. Byddwn yn mynd â hyn ymlaen yn 
2015. 

Comisiynu ar sail canlyniadau 
Rydym yn parhau i weithio gyda nifer o ddarparwyr gofal cartref yn Sir y Fflint i gyflwyno’r dull 
“Byw’n dda” i gefnogi unigolion sy’n byw gyda Dementia sy’n symud oddi wrth ymagwedd tasg 
ac amser tuag at wasanaeth personol sy’n seiliedig ar ganlyniadau. Rydym wedi bod yn ffodus i 
gynnwys Helen Sanderson Associates wrth symud ymlaen â’r prosiect peilot hwn fel cam cyntaf i 
newid y ffordd rydym yn comisiynu gwasanaethau gofal ar gyfer rhai o’n defnyddwyr mwyaf 
diamddiffyn yn 2015.

Yn 2014/15 buom yn gweithio gyda’r holl Awdurdodau Lleol yng Ngogledd Cymru a BIPBC i 
ddatblygu Gwasanaeth Eiriolaeth Gogledd Cymru. Mae’r datblygiad hwn nid yn unig yn enghraifft 
dda o gomisiynu rhanbarthol ond mae hefyd yn symud cryf tuag at gomisiynu sy’n seiliedig ar 
ganlyniadau sy’n canolbwyntio’n helaeth ar blant a phobl ifanc.

Modelau Darparu amgen
Mae Sir y Fflint yn benderfynol o ddarparu’r canlyniadau gorau i breswylwyr lleol mewn
amgylchedd ariannol heriol. Elfen allweddol o’r dull gweithredu hwn yw ceisio cynnal gwasana-
ethau pwysig ar gyfer cymunedau ac unigolion a fyddai fel arall yn cael eu colli. Ein dull gweithredu 
yw i ddysgu gwersi o fannau eraill ond bydd modelau amgen yn ddyluniadau penodol i ddiwallu 
anghenion ein cymunedau ac o fewn y cyd-destun yr ydym yn gweithio ynddo. Bydd hyn yn 
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flaenoriaeth dros yr ychydig flynyddoedd nesaf, ond dyma rai o’r datblygiadau rydym wedi bod yn 
gweithio arnynt hyd yma:
Ym mis Ionawr 2014 cafwyd cymeradwyaeth ar gyfer Double Click Design, un o’n Gwasanaethau 
Cymorth Iechyd Meddwl, i’w ddatblygu fel Menter Gymdeithasol. Mae’r gwasanaeth hwn wedi 
parhau i ffynnu gan gynorthwyo pobl i ennill sgiliau newydd a hyder. Byddem yn disgwyl i’r 
gwasanaeth ddod yn gwmni buddiant cymunedol gwbl annibynnol erbyn mis Mai 2015 unwaith y 
bydd trosglwyddo ffurfiol wedi’i gwblhau’n llawn a bydd hyn yn galluogi’r gwasanaeth i barhau i 
ddarparu cymorth gwerthfawr ac ehangu ei d dyheadau busnes.  
Mae Crèche Sir y Fflint yn wasanaeth mewnol arall sydd â’r potensial i wella a chynnal y 
ddarpariaeth crèche bresennol drwy ddatblygu model busnes menter gymdeithasol. 
Nod y gwasanaeth yw darparu gofal plant sesiynol o safon i deuluoedd diamddiffyn i alluogi rhieni 
i fynychu cyrsiau hyfforddi a fydd yn eu tro yn cynyddu eu gwybodaeth a’u sgiliau wrth baratoi ar 
gyfer cyfleoedd hyfforddiant neu gyflogaeth yn y dyfodol a rhianta da. 

Gwnaed llawer o waith da dros y flwyddyn ddiwethaf i wneud y gwasanaeth yn fwy hyfyw a 
chynaliadwy ac i ateb y galw cynyddol, rydym wedi:

• Cynyddu’r tîm staff
• Ehangu darpariaeth gofal plant ar sail anghenion
• Cofrestru 2 lleoliad pellach i ddarparu gofal plant, sy’n weithredol erbyn hyn ar draws 4 safle
• Gweithredu safonau ansawdd, rhaglen hyfforddiant ac arfer da 
• Datblygu cynllun busnes

Byddwn yn parhau i ddatblygu’r model gwasanaeth yn ystod 2015/16, a ariennir drwy grantiau a 
gwasanaethau ymroddedig, gyda’r bwriad o ystyried a ddylid symud ymlaen fel menter 
gymdeithasol.
Y prosiect Gwasanaethau Dydd a Gwaith Anabledd Dysgu mae’n debyg yw un o’r mentrau mwyaf 
cymhleth i’w datblygu yn Sir y Fflint. Ein cyfeiriad ar gyfer y fenter hon yw sicrhau yn gyntaf bod un-
rhyw fodelau newydd yn darparu gwasanaethau o safon sydd wedi’u hanelu at y dinesydd wrth 
ystyried hyfywedd busnes y gwasanaethau hyn yn ofalus. Rydym yn cydnabod pwysigrwydd y 
gwaith hwn i wneud yn siŵr ein bod yn ei gael yn iawn felly byddwn yn treulio amser i ymchwilio’n 
llawn a chwmpasu modelau cyflawni amgen addas dros y flwyddyn nesaf.
Symud at Arfer sy’n Canolbwyntio ar yr Unigolyn
Rydym wedi comisiynu arbenigwr ym maes arfer sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn i weithio gyda ni 
i sicrhau bod arfer sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn yn bodoli ym mhob cartref gofal ar draws Sir y 
Fflint.   Bydd y rhaglen gadarn hon yn cael ei datblygu ar y cyd gyda’r holl bartneriaid, h.y. 
Cartrefi Gofal, Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) a BIPBC, a bydd 
yn sicrhau’r newid sydd ei angen mewn ffordd gyffrous, newydd; drwy adeiladu capasiti rheolwyr 
cartrefi gofal i gyflawni newid sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn, gan gyflwyno arferion allweddol sy’n 
canolbwyntio ar yr unigolyn sef proffiliau un dudalen, adolygiadau sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn 
ac amser unigol. Bydd tair lefel o newid ar gyfer cartrefi gofal sy’n cysylltu â chynllun Aur, Arian ac 
Efydd. Edrychwn ymlaen at adrodd ar y cynnydd y bydd ein cartrefi gofal yn ei wneud erbyn y 
cynllun yn ein Hadroddiad Blynyddol y flwyddyn nesaf. 



A d r o d d i a d  P e r f f o r m i a d  2 0 1 4 - 2 0 1 5 22

Cyngor Sir y Fflint Adroddiad Trosolwg 2014-15 voComisiynu’n	Ddoethach

Yn ychwanegol at y cynlluniau i weithio gyda darparwyr i wella arfer sy’n canolbwyntio ar yr un-
igolyn, mae gwaith wedi parhau yn 2014 i ddefnyddio ‘fframwaith dyfarnu’ ac asesu ei werth yn 
ein harfer gwerthuso a monitro, fel ffordd o fesur y canlyniadau a gyflawnwyd ar gyfer preswylwyr 
cartrefi gofal. Mae darparwyr wedi croesawu’r dull gweithredu hwn gan ei fod yn arwain at ddeallt-
wriaeth gyffredin ar ansawdd ac arfer gorau. 
“Rydw i wrth fy modd gyda’r adnodd monitro newydd, mae’n ei gwneud yn glir iawn lle’r 
ydych yn awr o ran pob maes canlyniad a beth sy’n rhaid i chi ei wneud i wella. Mae’r adrod-
diadau gan y rheoleiddwyr yn negyddol iawn yn fy marn i”  (Dyfyniad gan Reolwr Cartref 
Preswyl Henoed Bregus eu Meddwl)
 
Ni, mewn gwirionedd, yw’r unig awdurdod lleol ar hyn o bryd sy’n gyson yn defnyddio adnodd o’r 
fath ar draws yr holl ddarparwyr preswyl a chartref.  Ein camau nesaf fydd sicrhau bod ein 
fframwaith yn cyd-fynd â fframwaith tebyg y mae AGGCC yn ei gynhyrchu.

Felly beth a olygwn wrth broffil un dudalen?
Mae’r proffil un dudalen yn disgrifio beth sy’n bwysig i’r unigolyn a sut i’w cefnogi, mae hefyd yn 
dangos meysydd o fywyd unigolyn lle maent am wneud penderfyniadau. Mae staff cartrefi gofal 
hefyd yn cynhyrchu eu proffil un dudalen eu hunain er mwyn paru pobl gyda’r tîm. 
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What	  people	  
appreciate	  about	  Neil:	  
	  

Solid	  Values	  
Down	  to	  Earth	  
People	  Person	  
Diplomatic	  
Approachable	  
Humorous	  	  
Laid	  Back	  

	   	  

	   	  

	   	  

	   	  

What	  is	  important	  to	  Neil:	  
• My	  wife	  Julie,	  and	  our	  daughter	  Steph.	  

• To	  be	  outdoors,	  hill	  walking	  with	  
Blossom	  our	  dog	  is	  a	  favourite	  pastime.	  

• Playing	  table	  tennis	  in	  the	  league.	  

• Rugby!	  Watching	  Sale	  Sharks	  and	  
supporting	  Ireland.	  

• That	  we	  make	  progress	  and	  work	  
together	  to	  improve	  the	  services	  we	  
provide	  to	  the	  people	  Of	  Flintshire.	  

• To	  see	  the	  team	  of	  people	  I	  work	  with	  
developing.	  

• Humour,	  to	  be	  able	  to	  laugh	  together	  in	  
work.	  

• Seeing	  and	  hearing	  positive	  stories	  of	  
how	  what	  we	  provide	  and	  do	  makes	  a	  
difference	  in	  people’s	  lives.	  

• To	  stand	  up	  for	  what	  is	  right	  and	  develop	  
social	  care	  in	  Flintshire	  enthusiastically.	  

• To	  be	  in	  touch	  with	  people	  who	  provide	  
and	  receive	  services	  in	  Flintshire.	  

  

 

How	  best	  to	  support	  Neil:	  
• Know	  that	  if	  you	  need	  
something	  which	  is	  urgent	  
from	  me,	  it	  works	  best	  to	  
telephone	  me	  or	  come	  and	  see	  
me	  rather	  than	  using	  e	  mail.	  

• If	  there	  is	  going	  to	  be	  a	  
problem	  with	  a	  work	  demand,	  
let	  me	  know	  and	  we	  will	  work	  
it	  out.	  

• Know	  that	  I	  appreciate	  people	  
being	  honest	  and	  direct	  with	  
me.	  

• That	  we	  all	  support	  each	  other	  
by	  showing	  respect	  and	  
listening	  well.	  
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What	  is	  important	  to	  Neil:	  
• My	  wife	  Julie,	  and	  our	  daughter	  Steph.	  

• To	  be	  outdoors,	  hill	  walking	  with	  
Blossom	  our	  dog	  is	  a	  favourite	  pastime.	  

• Playing	  table	  tennis	  in	  the	  league.	  

• Rugby!	  Watching	  Sale	  Sharks	  and	  
supporting	  Ireland.	  

• That	  we	  make	  progress	  and	  work	  
together	  to	  improve	  the	  services	  we	  
provide	  to	  the	  people	  Of	  Flintshire.	  

• To	  see	  the	  team	  of	  people	  I	  work	  with	  
developing.	  

• Humour,	  to	  be	  able	  to	  laugh	  together	  in	  
work.	  

• Seeing	  and	  hearing	  positive	  stories	  of	  
how	  what	  we	  provide	  and	  do	  makes	  a	  
difference	  in	  people’s	  lives.	  

• To	  stand	  up	  for	  what	  is	  right	  and	  develop	  
social	  care	  in	  Flintshire	  enthusiastically.	  

• To	  be	  in	  touch	  with	  people	  who	  provide	  
and	  receive	  services	  in	  Flintshire.	  

  

 

How	  best	  to	  support	  Neil:	  
• Know	  that	  if	  you	  need	  
something	  which	  is	  urgent	  
from	  me,	  it	  works	  best	  to	  
telephone	  me	  or	  come	  and	  see	  
me	  rather	  than	  using	  e	  mail.	  

• If	  there	  is	  going	  to	  be	  a	  
problem	  with	  a	  work	  demand,	  
let	  me	  know	  and	  we	  will	  work	  
it	  out.	  

• Know	  that	  I	  appreciate	  people	  
being	  honest	  and	  direct	  with	  
me.	  

• That	  we	  all	  support	  each	  other	  
by	  showing	  respect	  and	  
listening	  well.	  

 

	  
	  

NAME 
	   	  

	   	  

	   	  

	   	  

	   	  

	   	  

	   	  

	   	  

Neil	  Ayling	  

ENW
Neil Ayling

Beth sy’n bwysig i Neil:

•    Fy ngwraig Julie, a’m merch Steph.
•    Rwy’n mwynhau bod yn yr awyr
     agored yn cerdded mynyddoedd
     gyda Blossom, yr ast.
•    Chwarae tennis bwrdd yn y
     gynghrair.
•    Rygbi! Gwylio Sale Sharks a
     chefnogi Iwerddon.
•    Sicrhau’n bod yn symud ymlaen
     a chydweithio i wella
     gwasanaethau i bobl Sir y Fflint. 
•    Gweld y tîm o bobl rwy’n
     cydweithio â nhw’n datblygu.
•    Hiwmor, medru chwerthin  gyda’n
     gilydd yn y gwaith.
•    Gweld a chlywed storïau da am
     y modd y mae ein
     gwasanaethau’n gwneud
     gwahaniaeth i fywydau pobl.
•    Dadlau dros yr hyn sy’n iawn
     a mynd ati’n frwd i ddatblygu
     gofal cymdeithasol yn Sir y Fflint.
•    Siarad â’r rhai sy’n darparu ac yn
     cael gwasanaethau yn Sir y
     Fflint.

Y ffordd orau o gefnogi Neil:

Os oes angen tynnu fy sylw at 
fater brys, mae’n well fy ffonio 
neu ddod i’m gweld yn hytrach 
nag anfon e-bost 

Os oes problem o ran gofynion 
gwaith, dywedwch wrthyf a 
gallwn feddwl am ffordd o’i 
datrys.

Rwy’n gwerthfawrogi pobl sy’n 
onest ac yn siarad yn blaen â 
mi.

Mae’n bwysig ein bod yn 
helpu’n gilydd drwy ddangos 
parch a  gwrando’n dda.

Beth y mae pobl yn ei 
feddwl yw prif 

rinweddau Neil:

Gwerthoedd cadarn
Ei draed ar y ddaear
Mwynhau cwmni pobl

Diplomataidd
Hawdd siarad ag ef

Doniol
Agwedd ddigyffro

•

•

•

•
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Ein Rhaglen o Strategaethau Comisiynu
Y llynedd roeddem yn falch o adrodd bod tair strategaeth gomisiynu wedi’u cymeradwyo, sef 
lleoliadau hirdymor Anabledd Dysgu, Iechyd Meddwl a Gofal Dementia – yn gyffredin i bawb mae’r 
nod i helpu pobl i gynnal eu hannibyniaeth, sicrhau canlyniadau o ansawdd da a sicrhau gwerth 
am arian. Blaenoriaeth ar gyfer eleni oedd datblygu ymhellach ein rhaglen o strategaethau 
comisiynu gan gymryd cyfleoedd i gydweithio ag Iechyd a phartneriaid eraill lle bydd arian yn cael 
ei arbed ac ansawdd yn cael ei gynnal. Rydym wedi cydweithio’n rhanbarthol ar ddarpariaeth 
gofal cartref ac ar nifer o gontractau yn y sector gwirfoddol fel darpariaeth eiriolaeth ar gyfer plant a 
phobl ifanc.  Rydym wedi gohirio mynd i’r farchnad fel rhan o weithredu ein Strategaeth Anabledd 
Dysgu gan fod ffocws wedi dechrau gyda thrawsnewid ein darpariaeth ein hunain. Mae hyn yn 
cynnwys mabwysiadu’r model dilyniant, glasbrint ar gyfer gwasanaethau sy’n ymwneud â chefnogi 
pobl i fyw mor annibynnol â phosibl, gan gynyddu’r defnydd o deleofal a thaliadau uniongyrchol, 
gyda ‘dim ond digon’ o gymorth a sicrhau bod dilyniant yn nodwedd allweddol o’r trefniadau pontio 
ar gyfer pobl ifanc.   
Drwy Ganolfan Gomisiynu Gogledd Cymru mae amrywiaeth o weithgarwch wedi’i wneud i 
ddatblygu’r farchnad Gwasanaethau i Blant drwy ddatblygu datganiadau sefyllfa’r farchnad ar gyfer 
Gofal Maethu a Phreswyl. Mae’r datganiadau sefyllfa’r farchnad yn darparu gwybodaeth i helpu 
darparwyr gofal cymdeithasol wneud penderfyniadau rhagweithiol o ran busnes a buddsoddiad a 
fydd yn ei dro yn helpu i ddatblygu a chynyddu amrywiaeth y gwasanaethau sydd ar gael.  

Gweithredu dros Blant
Y llynedd dywedasom ein bod wedi cyflwyno Therapydd rhan-amser, gyda chylch gwaith penodol 
ar gyfer plant sy’n derbyn gofal i ganolbwyntio ar raglenni ymyrraeth tymor byr i helpu â materion 
fel: materion gwahanu / colli ar gyfer grwpiau brodyr a chwiorydd, plant sy’n pontio rhwng 
lleolidau, cyngor ar reoli ymddygiad a chefnogi lleoliadau gyda pherthnasau pan fydd materion yn 
codi.  
Yn ystod y 12 mis diwethaf cynhaliwyd 101 o sesiynau gwaith uniongyrchol gyda phlant a’u 
gofalwyr, gwaith parhaus gyda 21 o blant a 22 o ymgynghoriadau gyda gweithwyr cymdeithasol 
ac mae pob un ohonynt wedi cyfrannu at sefydlogrwydd lleoliadau a chymorth i ofalwyr. O dan y 
trefniadau comisiynu newydd ar gyfer 2015/2016, bydd y gwasanaeth hwn yn parhau oherwydd ei 
llwyddiant

Gwasanaeth Cefnogi Nos
Blaenoriaeth ar gyfer eleni oedd lansio ein Gwasanaeth Ymateb Nos cyntaf erioed ac ym mis 
Chwefror 2015, lansiwyd y Peilot. Mae hwn yn bartneriaeth gyda Compass Community Care a 
Chymdeithas Tai Wales & West, ac mae’r cynllun peilot hwn a ariennir gan y Gronfa Gofal 
Canolraddol yn hybu annibyniaeth defnyddwyr gwasanaeth yn ystod oriau’r nos ymhellach. Mae 
tîm hyfforddedig o ymatebwyr wrth law i gynnig cymorth a sicrwydd dros y ffôn neu drwy ymweld. 
Mae’r gwasanaeth ar gael o 10.30pm i 7.30am saith diwrnod yr wythnos yn ardal yr Wyddgrug am 
gyfnod o 6 i 8 wythnos i ddechrau. Rhagwelir y gallai pobl hŷn sy’n cael eu rhyddhau o’r ysbyty neu 
oedolion sy’n gwella ag anghenion iechyd meddwl elwa ar y cymorth ychwanegol hwn yn ystod y 
nos yn ystod eu cyfnod pontio i’r cartref. Mae’r gwasanaeth yn rhad ac am ddim am gyfnod y 
peilot, a byddwn yn edrych i werthuso yn ffurfiol ym mis Medi 2015. Mae’n ddyddiau cynnar iawn, 
gan mai dim ond am un mis mae’r gwasanaeth wedi bod yn gweithredu, ond ar ôl ymgynghori 
helaeth dywedodd 14 o bobl ag anableddau dysgu eu bod yn croesawu’r cynllun drwy gofrestru i 
fod yn rhan o’r peilot ac mae atgyfeiriadau newydd yn cael eu hystyried.

Cyngor Sir y Fflint Adroddiad Trosolwg 2014-15 voComisiynu’n	Ddoethach
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Ailfodelu gwasanaethau dementia  
Nod cynllun gweithredu dementia Iechyd a Gofal Cymdeithasol Sir y Fflint yw symud ymlaen â 7 o 
themâu allweddol a dyma ragflas o’r gwaith sydd wedi bod yn digwydd dros y flwyddyn ddiwethaf:        

Prif Gyflawniadau Cynllun Gweithredu Dementia Integredig:

Byw’n dda gyda dementia yn y gymuned
•    Cyflwyno ‘Dementia RED’, y prosiect Cydweithio Rhanbarthol sy’n anelu at ddatblygu 
     presenoldeb mewn meddygfeydd meddygon teulu ar gyfer cydlynu cymorth /gwybodaeth ynglŷn    
     â Gwasanaethau statudol, Gwasanaethau Gwirfoddol yn arbennig Cymdeithas Alzheimer’s er  
     budd pobl â dementia a’u Gofalwyr
•    Mynediad i adnoddau hel atgofion drwy wasanaethau Llyfrgell Sir y Fflint fel Podiau Hel 
     Atgofion a Phecynnau Hel Atgofion sy’n ymgorffori diwylliant Cymru a’n treftadaeth.

 

Diagnosis cynnar a chymorth iechyd a gofal cymdeithasol integredig 
•    Cynyddu diagnosis cynnar a chymorth iechyd a gofal cymdeithasol integredig drwy leihau am 
     seroedd aros ar gyfer diagnosis a mynediad i wasanaethau sydd eu hangen cyn diagnosis. Mae   
     amseroedd aros ar gyfer Clinigau Cof wedi lleihau o gyfartaledd o 18 wythnos i 6.5 wythnos  

Addysgu teuluoedd a gofalwyr 
•    Gwasanaethau cwnsela i sicrhau bod gofalwyr yn cael eu cefnogi drwy BIPBC a GOGDdC 
•    Cyrsiau hyfforddi i ofalwyr yn benodol i’r gofalwyr hynny sy’n cefnogi unigolion sy’n byw gyda   
     dementia 
•    Amrywiaeth o weithgareddau i ofalwyr a’r rhai sy’n derbyn gofal eu mwynhau fel aelodaeth   
     campfa a rhaglen ymarfer corff, garddio, sesiynau therapi cerddoriaeth a mynediad i offer hel 
     atgofion a hyfforddiant mewn adrodd stori creadigol drwy ‘Never Ending Story’

Darpariaeth preswyl a nyrsio o ansawdd uchel o fewn Sir y Fflint
•    Cyflwyno Cynllunio Gofal sy’n Canolbwyntio ar yr Unigolyn / proffil un dudalen i gynorthwyo dull  
     gweithredu sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn ar gyfer pobl sy’n byw gyda dementia ym mhob   
     Cartref Sector Annibynnol yn Sir y Fflint

Dementia Cyfeillgar
cymunedau

	   	  

	  

Blisg Rem
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•    Cyrsiau hyfforddi mewn Ail-alluogi, Cylch Dawns, Celf a Chrefft a Garddio Cyfeillgar i Dementia 

Datblygu’r gweithlu ym maes iechyd a gofal cymdeithasol
• Datblygwyd rhaglen hyfforddiant dementia haenog ar gyfer staff mewn Cartrefi Gofal o godi 
ymwybyddiaeth lefel 1 sylfaenol i gymwysterau gradd

Diogelu pobl ddiamddiffyn
• Gweithio gydag Age Connect i greu gwasanaeth newydd o’r enw “ffrindiau gwrando” a fydd 
yn ymweld ac yn rhoi sylwadau ar “brofiad byw” pobl â dementia sy’n byw mewn Cartrefi Gofal yn 
Sir y Fflint
Cymunedau sy’n Gyfeillgar i Dementia 
• Gweithio gyda phartneriaid ym Mwcle, Fflint a’r Wyddgrug sy’n dileu’r gwahanu rhwng 
 lleoliadau gofal uwch a’r amgylchedd cymunedol, er enghraifft gwell mynediad i’r gymuned  
• Mynd ati i gynyddu nifer y “ffrindiau dementia” yn Sir y Fflint ar y cyd ag Alzheimer’s                                               
                                            
 
Bydd canlyniadau’r cynllun gweithredu yn gwneud gwahaniaeth i bobl sy’n byw gyda dementia a’u 
gofalwyr drwy gael gwared ar yr unigrwydd a’r stigma sy’n gysylltiedig yn aml â diagnosis. Rydym 
yn galonogol yn gweld pobl â dementia, yn cael eu gweld fel person â bywyd yn y gorffennol, 
profiadau a phersonoliaeth.  

Y Dull Cylch Ansawdd

Yn 2003, penderfynodd Tîm Contractau a Chomisiynu Cyngor Sir y Fflint, mewn partneriaeth ag 
AGGCC, BIPBC a Gwasanaethau Eirioli Sir y Fflint, dreialu dull gweithredu ‘Cylch Ansawdd’ er 
mwyn sicrhau monitro ansawdd parhaus y gwasanaethau i oedolion ar draws pob lleoliad gofal yn 
Sir y Fflint. Nod y cynllun peilot hwn oedd datblygu pwynt canolog lle gellid rhannu gwybodaeth 
gadarnhaol a negyddol yn anffurfiol am wasanaethau gofal a gomisiynir ymysg sefydliadau ac 
asiantaethau er mwyn sicrhau gwelliant cyn y byddai angen gweithredu mwy ffurfiol ar faterion.

Mae’r Cylch Ansawdd yn cyfarfod yn chwarterol.  Hyd yn hyn, mae llais defnyddwyr gwasanaeth 
wedi ei gynrychioli gan Wasanaethau Eirioli Sir y Fflint, fodd bynnag, ym mis Mawrth 2015, 
ffurfiwyd cynllun y byddai’r Cylch Ansawdd yn sefydlu ffordd y byddai’n gwrando’n uniongyrchol ar 
safbwyntiau defnyddwyr gwasanaeth, ac y gallai’r safbwyntiau hyn gael eu bwydo yn ôl i’r 
cyfarfodydd ar sail ddienw.  Gwnaed y cynllun hwn mewn ymateb i argymhelliad a wnaed gan 
Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru y dylai Comisiynwyr ac AGGCC ddatblygu ffyrdd anffurfiol a 
systematig i sicrhau eu bod yn deall ansawdd bywyd pobl hŷn yn well, drwy wrando arnynt yn 
uniongyrchol.
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Bydd prosiect peilot cyflwyno ‘Ffrindiau Gwrando’ yn cael ei gyflwyno o fewn wyth cartref preswyl 
a chartref nyrsio ar gyfer pobl hŷn yn Sir y Fflint, sy’n cynrychioli tair ardal leol Cyngor Sir y Fflint. 
Caiff y prosiect ei gyflwyno gan Age Connects Gogledd Ddwyrain Cymru, i raddau helaeth gan 
ddefnyddio cronfa bresennol o wirfoddolwyr, a fydd yn derbyn cyngor priodol a mentora cyn y 
prosiect.  Bydd y prosiect ‘Ffrindiau Gwrando’ yn cyfrannu ymhellach at effeithiolrwydd y Cylch 
Ansawdd yn Sir y Fflint, gan sicrhau bod gwybodaeth yn cael ei rhannu’n barhaus, gan gryfhau 
cysylltiadau rhwng defnyddwyr gwasanaeth, sefydliadau ac asiantaethau, ac atal pryderon 
cynyddol sy’n peri risgiau posibl i ddefnyddwyr gwasanaeth.

Ailfodelu gwasanaethau dementia

Rydym wedi datblygu cynllun gweithredu ar gyfer atgyfnerthu gwasanaethau demen-
tia.  Byddwn yn gweithio’n lleol gyda BIPBC ledled Gogledd Cymru i gyflawni’r cynllun 
hwn a fydd yn cynnwys ffocws cryf ar sut y gallwn ddatblygu cymunedau sy’n gyfeillgar 
i ddementia.

Adolygu trefniadau byw â chymorth 

Byddwn yn ymgynghori gyda phobl ynghylch trefniadau amgen i ddarparu cefnogaeth 
byw â chymorth yn fewnol.  Bydd y drafodaeth hon hefyd yn archwilio sut y gallwn 
gefnogi pobl mewn ffordd fwy hyblyg, sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn.

Adolygu ac ail-alinio cyllid i’r sector gwirfoddol 
Byddwn yn gweithio’n agos gyda’r sector i dargedu cyllid lle y bydd yn fwyaf effeithiol.

Edrych ymlaen: Ein Blaenoriaethau ar gyfer 2015/16 
Ein Blaenoriaethau ar gyfer Comisiynu Doethach yn 2015/16 yw:

vo
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Rhianta  Corfforaetho
l Rydym wedi bod yn gweithio gyda Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i nodi’r deunydd 
hyfforddiant mwyaf diweddar i roi sesiwn hyfforddiant fer i Aelodau ar eu rôl fel rhieni 
corfforaethol – caiff hyn ei gyflwyno ym mis Mai / Mehefin (ar ôl yr etholiadau).

Mwy na Geiriau 
Mewn partneriaeth â hyfforddiant corfforaethol mae cyfres o gyrsiau iaith Gymraeg yn y 
gymuned gyda chymwysterau wedi’u darparu; sy’n cynnwys: ysgol haf a gaeaf yn cael ei 
darparu yng Ngholeg Llaneurgain, grwpiau sgwrsio wythnosol yn cael eu darparu yn Neuadd 
y Sir yr Wyddgrug, digwyddiadau blynyddol sy’n cynnwys staff a’r gymuned, sydd oll yn anelu i 
godi ymwybyddiaeth ac annog y defnydd o’r iaith Gymraeg.

Ein gweithlu yw ein hased mwyaf gwerthfawr o hyd i gefnogi pobl i gyflawni eu canlyniadau gorau 
a byw bywydau annibynnol. Mae’n rhaid i foderneiddio i ddarparu gwasanaethau o safon a chwrdd 
â’r heriau sydd o’n blaenau fynd law yn llaw â moderneiddio ein gweithlu. Hyd yn oed mewn 
amgylchedd ariannol heriol mae hyfforddi a datblygu ein gweithlu yn hollbwysig, er rhaid i ni 
flaenoriaethu ein hadnoddau.

Fel Cyngor, rydym yn parhau i fuddsoddi mewn staff drwy hyfforddiant ILM rheoli datblygu,
 recriwtio prentisiaid, hyfforddeion a chyfleoedd i raddedigion yn ogystal â hyfforddiant a datblygu 
parhaus ar gyfer y gweithlu cyfan.  

Hyfforddi ein Gweithlu
Blaenoriaethau yn adroddiad blynyddol 2013/14 nodwyd cyflwyno hyfforddiant allweddol ac mewn 
ymateb, rydym wedi cyflwyno y canlynol yn 2014/15:

Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (2014)
Mae hyfforddiant ymwybyddiaeth sylfaenol wedi’i gyflwyno yn ystod mis Ionawr - Chwefror 
2015 i 266 o staff, ac eithrio gofal uniongyrchol sydd wedi cael gwybodaeth. Roedd y sesiwn 
hyfforddiant hanner diwrnod yn cael ei darparu ar y cyd gan Gyngor Sir y Fflint a Chyngor 
Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Gan weithio gyda’r Cyngor Gofal, o fis Mawrth 2015 ymlaen, 
cyflwynir hyfforddiant pellach i aelodau staff gan gynyddu o ran manylder wrth i ni symud yn 
agosach at weithrediad llawn.

Amlinelliad Cyfraith Gyhoeddus
Rhaglen genedlaethol o hyfforddiant a ddarperir yng Ngogledd, De a Chanolbarth Cymru.  
Wrth i Amlinelliad Cyfraith Gyhoeddus ddatblygu mae staff yn mynychu cyrsiau ‘hyfforddi’r 
hyfforddwr’, roedd 26 o aelodau o staff wedi mynychu o Sir y Fflint.
Mae hyfforddiant dadansoddi meddwl yn feirniadol hefyd wedi’i ddarparu ar gyfer staff i ategu’r
Amlinelliad Cyfraith Gyhoeddus.



A d r o d d i a d  P e r f f o r m i a d  2 0 1 4 - 2 0 1 5 28

Cyngor Sir y Fflint Adroddiad Trosolwg 2014-15 voGweithlu cryf a 
phroffesiynol 

Yn ogystal, rydym hefyd wedi darparu mewn meysydd allweddol megis:
•     Diogelu Cymru Gyfan (Oedolion a Plant)
•     Autism Awareness
•     Ymwybyddiaeth o awtistiaeth
•     Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid
•     Camdriniaeth yn y Cartref
•     Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl ac Iechyd Meddwl Rhieni: Diogelu Plant
•     Deall Hunan-niwed ar gyfer Plant a Phobl Ifanc

Fel rhan o’r rhaglen genedlaethol i ddatblygu’r genhedlaeth nesaf o ymarferwyr gwaith 
cymdeithasol, mae’r Tîm Datblygu’r Gweithlu wedi cymryd rhan yn y Rhaglen Addysg a Dysgu 
Proffesiynol Parhaus (CPEL).  Mae’r rhaglen gyfnerthu ar gyfer gweithwyr cymdeithasol sydd 
newydd gymhwyso wedi bod yn llwyddiant mawr ac mae ein hymarferwyr profiadol ac uwch 
weithwyr cymdeithasol yn dechrau ar y ‘Wobr Rhaglen Ymarferwr Profiadol’ a’r ‘Wobr Rhaglen 
Uwch Ymarferydd’. Mae’r ddwy raglen yn cynnwys blwyddyn o astudiaeth yn y brifysgol i ennill 
cymhwyster 60 credyd ar lefel 7, yma yn Sir y Fflint bydd 3 o’n staff a ddechreuodd astudio ar gyfer 
y Rhaglen Uwch Ymarferydd ym mis Medi 2014 yn cwblhau’r cwrs erbyn mis Gorffennaf 2015.

Cefnogi Staff  
Mae staff yn cael goruchwyliaeth reolaidd i’w cefnogi yn eu rôl ac i sicrhau arfer o ansawdd uchel 
parhaus.  Mae trafodaethau gyda staff yn dangos eu bod yn gwerthfawrogi’r oruchwyliaeth reolaidd 
a gânt.  Yn y gwasanaethau plant, mae staff wedi cynghori bod goruchwyliaeth yn cefnogi arfer a 
dysgu myfyriol.   Fodd bynnag, rydym yn cydnabod bod angen i ni wella’r ffordd o gofnodi 
goruchwyliaeth i sicrhau bod ein cofnodion yn adlewyrchu’r gefnogaeth a’r oruchwyliaeth rheoli 
broffesiynol ac effeithiol a ddarperir.
O fewn y Cyngor, rydym wedi diweddaru ein system arfarnu perfformiad sydd â ffocws clir ar 
gydnabod a meithrin talent a pherfformiad da.  Mae’r broses Arfarnu Gweithwyr yn rhan o’n System 
Rheoli Perfformiad gyffredinol, sy’n darparu fframwaith i sicrhau hyfforddiant a datblygiad priodol 
ac effeithiol ar gyfer pob aelod o staff i ddiwallu eu hanghenion personol ac anghenion y Cyngor.  
Unwaith eto, ein hasesiad yw bod angen i ni sicrhau ein bod yn cofnodi arfarniadau perfformiad yn 
well i ddarparu adlewyrchiad cywir o weithgarwch.

Gwerthfawrogi rhagoriaeth
Bob blwyddyn mae Sir y Fflint yn cynnal Gwobr Rhagoriaeth sy’n cydnabod ac yn dathlu             
cyflawniadau staff ar draws y Cyngor.  Roedd gwaith y Gwasanaethau Cymdeithasol yn cael ei 
adlewyrchu yn y Gwobrau gyda llwyddiannau penodol gan:

• Ein Timau Ardal wrth gefnogi pobl hŷn 
• Y Gwasanaeth Cyfarpar Integredig
• Staff Iechyd a Diogelwch wrth gynnig cyngor a chymorth i Gartrefi Gofal 

Rydym hefyd yn cynnal Seremoni Wobrwyo Datblygu’r Gweithlu Blynyddol sy’n cydnabod y 
cymwysterau a enillwyd gan staff gofal cymdeithasol.  Yn ein seremoni ym mis Medi 2014 buom yn 
dathlu’r cymwysterau a enillwyd gan 148 o staff. Gwobrau Rhagoriaeth Sir y Fflint, Medi 2014  
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Y Gyfnewidfa Newid 
Mae’r Gyfnewidfa Newid yn rhoi cyfle i Reolwyr Gwasanaethau ar draws y sefydliad i ddod at ei 
gilydd yn gyson i gyfarfod â’r Prif Weithredwr a Phrif Swyddogion i ystyried diweddariadau 
corfforaethol, rhanbarthol, cenedlaethol ar bynciau pwysig.  Yn ystod y flwyddyn cynhaliwyd 
sesiynau arloesi arbennig am newid sefydliadol, cynllunio busnes a thestunau heriol sydd wedi 
grymuso cyfranogiad, gwahodd syniadau a chyfraniadau ac wedi hwyluso rhwydweithio, 
cyfathrebu a meithrin perthnasau.

Adolygiad Meincnodi 
Y llynedd, adroddom y byddai’r Tîm Datblygu’r Gweithlu yn rhan o adolygiad meincnodi ledled 
Gogledd Cymru.  O ganlyniad i waith a gomisiynwyd drwy Brosiect Gwella Gwasanaethau 
Cymdeithasol Gogledd Cymru ar y cyd, mae gwerthusiad opsiynau manwl wedi’i gynnal er mwyn 
darparu gwasanaethau datblygu gweithlu strategol a gweithredol effeithiol ac effeithlon. Nid yw 
canlyniad yr adolygiad hwn wedi’i orffen eto.

System Absenoldeb Electronig Newydd
Gwasanaethau Cymdeithasol Sir y Fflint wnaeth brofi’r ‘System Gofnodi Absenoldeb’ sef 
gweithredu system gasglu data electronig am absenoldebau staff. Bellach, mae’r system wedi’i 
threiglo ar draws y Cyngor cyfan gyda’r bwriad o fod yn gyfeillgar â’r amgylchedd, gostwng 
dyblygrwydd a sicrhau cofnodi cywirach.  

Strwythur Newydd y Gwasanaethau Cymdeithasol
Fel y soniwyd yn y cyflwyniad, bellach, mae gennym uwch dîm rheoli ar gyfer y Gwasanaethau 
Cymdeithasol sydd wedi bod mewn grym ers mis Chwefror 2015.  Mae’r strwythur hwn yn cynnig 
mwy o gyfrifoldeb ar draws gwasanaethau ac un mantais mawr o’r model hwn yw bod 
gwasanaethau Plant ac Oedolion bellach yn gweithio’n agos â’i gilydd gyda chanolbwynt cadarn ar 
y teulu. Rydym yn parhau yn y dyddiau cynnar ac fe wnawn werthuso’r strwythur newydd yn 
2015-16.

Llun seremoni
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Trefniadau Gweithio Newydd

Mae’r Gwasanaethau Cymdeithasol yn mabwysiadu arferion hyblygrwydd wrth weithio a 
symudol corfforaethol sy’n galluogi staff i weithio o leoliadau amrywiol ar sail fwy hyblyg i gefnogi 
eu ymrwymiadau gwaith dyddiol. Nid yn unig mae hyn yn cyfrannu at Strategaeth Asedau’r 
Cyngor, ond mae’n cynnig gweithio’n fwy effeithlon, mwy o gynhyrchiant ac yn hybu morâl y staff 
oherwydd gwell cydbwysedd bywyd-gwaith.

Ym mis Tachwedd 2014, symudodd staff gweithredol y Gwasanaethau Plant fel gwasanaeth 
cyfan i Swyddfeydd y Sir modern a newydd yn y Fflint. Yn ogystal â chefnogi dull gweithio mwy 
effeithiol, mae’r symud hwn hefyd wedi helpu i gryfhau cyfathrebu a chydweithio rhwng pob elfen 
o’r gwasanaeth.

Yn 2015/16, bydd y sefydliad yn gweithredu polisi gweithio hyblyg newydd.  Nod y polisi 
hwn yw:

• Gwella mynediad ac ansawdd darpariaeth i ddinesydd Sir y Fflint 
• Galluogi dull gweithio hyblyg drwy roi mwy o reolaeth i staff am eu oriau gwaith 

Edrychwn ymlaen at weithio gyda staff i weld a all y polisi ein helpu ni i wella gwasanaethau wrth 
wella hyblygrwydd ar gyfer y staff.
 

Edrych ymlaen: Ein Blaenoriaethau ar gyfer 2015/16

Dyma ein blaenoriaethau ar gyfer datblygu gweithlu cryf a phroffesiynol::

Darparu rhaglen gefnogi a hyfforddi gynhwysfawr i staff i wneud yn siŵr eu bod yn 
barod ar gyfer y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (2014)

Cefnogi staff i fabwysiadu ffyrdd newydd o weithio (hyblygrwydd wrth weithio) ac 
mewn modelau newydd (mentrau cymdeithasol ac ati)

Parhau i ganolbwyntio ar hyfforddiant a datblygu’r sector cyfan er mwyn cynyddu 
ansawdd a dulliau sy’n canolbwyntio ar unigolion

Adolygu ac ailalinio gwasanaethau i sicrhau eu bod yn ymatebol, wedi’u cydlynu ac 
mor gost effeithiol â phosib.
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Chafodd diogelu erioed gymaint o ganolbwynt yn gorfforaethol, fel Cyngor cyfan drwy ddatblygu 
blaenoriaeth Ddiogelu newydd yn y Cynllun Gwella ac fel Gwasanaeth drwy benodi Uwch Reolwr 
sydd â chyfrifoldeb penodol am Ddiogelu. Mae’r datblygiadau hyn yn gamau sylweddol ymlaen i 
sicrhau bod diogelu yn flaenoriaeth gorfforaethol gref yn Sir y Fflint, rhywbeth a amlygwyd yn 
ddiweddar yn adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru.

Mae lefel gweithgarwch mewn perthynas â diogelu wedi bod yn cynyddu’n gyson ar draws 
gwasanaethau plant ac oedolion. Rhwng 1 Ebrill 2014 a 31 Mawrth 2015, cawsom 416 o 
atgyfeiriadau Diogelu Oedolion, o’i gymharu â’r 305 a gafwyd yn y flwyddyn flaenorol, fodd bynnag, 
nid yw’r atgyfeiriadau diogelu i gyd yn bodloni’r trothwy ar gyfer archwilio.  Mae 149 o atgyfeiriadau 
priodol wedi cael eu harchwilio a’u cwblhau hyd yn hyn eleni, ac yn 99.3% o achosion, bu modd i ni 
ostwng neu gael gwared ar y risg i’r defnyddiwr gwasanaeth. Cafodd trefniadau Diogelu 
Amddifadedd Rhyddid effaith fawr ar allu ac adnoddau yn y gwasanaeth a chydnabuwyd hyn gan y 
Cyngor gan ddiogelu adnoddau ychwanegol er mwyn ein helpu ni i gwblhau asesiadau o oedolion 
y mae eu rhyddid yn cael ei effeithio o bosib oherwydd eu anghenion gofal a chefnogaeth.

Mewn hinsawdd heriol lle mae nifer yr atgyfeiriadau Amddiffyn Plant wedi parhau i gynyddu’n 
gyflym iawn, mae ein holl ddangosyddion perfformiad allweddol ar gyfer Diogelu Plant yn parhau i 
fod llawer uwch na chyfartaledd Cymru gyfan. Mae gan bob plentyn sydd ar y Gofrestr Amddiffyn 
Plant weithiwr cymdeithasol penodol, ac ymdriniwyd â 91% o gynadleddau amddiffyn plant 
cychwynnol o fewn terfynau amser statudol. Yn ogystal â hyn, cynhaliwyd 99% o gyfarfodydd grŵp 
craidd cychwynnol o fewn y terfynau amser a chafodd 98% o blant ar y Gofrestr Amddiffyn Plant 
adolygiad o’u cynlluniau amddiffyn plant o fewn y terfynau amser statudol. Weithiau, mae’n rhaid 
oedi’r cyfarfodydd grŵp craidd a’r cynadleddau adolygu er lles y plant dan sylw.

Cynyddodd y canran o achosion agored o blant mewn angen a adolygwyd yn y terfyn amser 
statudol o 53% i 74% yn y flwyddyn ddiwethaf, roedd hyn yn flaenoriaeth gwella ar gyfer y 
Gwasanaethau Cymdeithasol ac mae’r perfformiad bellach ychydig yn is na chyfartaledd Cymru.

Trefniadau Rhanbarthol
Yn rhanbarthol, bu nifer o ddatblygiadau allweddol yn y flwyddyn ddiwethaf, gan gynnwys sefydlu 
Bwrdd Diogelu Oedolion Gogledd Cymru a Bwrdd Diogelu Plant. Mae’r partneriaethau hyn yn dod 
ag ystod o asiantaethau partner ar lefel strategol ynghyd, ac maen nhw’n gyfrifol am sicrhau bod 
prosesau a threfniadau diogelu effeithlon a phriodol mewn grym i amddiffyn oedolion a phlant/pobl 
ifanc.

Mae grwpiau darparu gwasanaethau diogelu lleol ar gyfer materion sy’n ymwneud â diogelu 
oedolion a phlant o dan y byrddau rhanbarthol. Mae grwpiau cyflawni ar y cyd Sir y Fflint a 
Wrecsam yn fforymau amlasiantaeth allweddol sy’n sicrhau  bod arferion diogelu lleol yn briodol 
ac yn addas i’w pwrpas.

vo
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Mae cylch gwaith y trefniadau diogelu rhanbarthol yn bellgyrhaeddol ac yn cynnwys nifer o 
is-grwpiau allweddol sy’n cynnwys meysydd fel perfformiad ac ansawdd, hyfforddiant a datblygu’r 
gweithlu, polisïau a gweithdrefnau a chyfathrebu.

Mae grwpiau rhanbarthol hefyd sy’n cydlynu’r gwaith o gwblhau adolygiadau arferion sy’n 
archwilio’n fanwl y gwersi sy’n gallu cael eu dysgu o ddigwyddiadau trasig lle bo plant/pobl ifanc ac 
oedolion wedi marw o ganlyniad i gamdriniaeth ac esgeulustod. Bu datblygiad proses adolygu 
arferion plant newydd yn un sylweddol yn Sir y Fflint gan fod gennym ddau adolygiad ar y gweill ar 
hyn o bryd.  Byddwn yn parhau i weithio’n rhanbarthol pan fydd hyn yn darparu buddion i ni.  
Mae hyn yn cynnwys cymryd rhan, ac mewn rhai achosion, arwain ar y Bwrdd Diogelu Rhanbarthol, 
Grŵp Gweithdrefnau/Polisïau a Grŵp Arferion Plant.

Edrych ymlaen: Ein Blaenoriaethau ar gyfer 2015/16

Mewn ymateb i’r adroddiad a’r argymhellion gan Swyddfa Archwilio Cymru am 
astudiaeth diogelu a gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr 2014, rydym wedi nodi nifer o 
gamau blaenoriaeth yng Nghynllun Gwella 2015/16 – Blaenoriaeth Diogelu, mae’r 
rhain yn cynnwys:

Creu un Uned Ddiogelu i reoli prosesau diogelu ac amddiffyn i oedolion, pobl ifanc a 
phlant.

Paratoi ar gyfer gofynion diogelu newydd / ychwanegol y Ddeddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant.

Sefydlu perchnogaeth a llywodraethu ehangach o ddiogelu ar draws yr awdurdod. 

Caiff llwyddiant ei fesur drwy:
• Reoli’r risgiau a nodwyd trwy atgyfeiriadau amddiffyn oedolion 
• Sefydlu panel Fframwaith Asesu Risg Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant (SERAF) 

Sir y Fflint i reoli’r risgiau o gam-fanteisio’n rhywiol ar blant yn y Sir ac annog 
perchenogaeth ehangach o ddiogelu ar draws yr awdurdod

• Diwallu terfynau amser cynhadledd amddiffyn plant  
• Cwblhau adolygiadau amddiffyn plant ar amser  
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Mae ein gwaith partneriaeth gyda BIPBC, yn ogystal â sefydliadau gwirfoddol a chymunedol eraill 
yn hanfodol i ddarparu gwasanaethau atal a chymunedol. Y llynedd, nododd AGGCC bod gweithio 
mewn partneriaeth strategol ym maes Iechyd yn risg i bob un o’r 6 Awdurdod Lleol yng Ngogledd 
Cymru.  Er bod perthnasau gwaith a gweithio ar y cyd wedi bod yn gadarnhaol yn Sir y Fflint, mae 
cyflymder ac ehangder gweithio’n integredig gydag Iechyd wedi bod yn heriol ar brydiau.  Fodd 
bynnag, rydym yn optimistaidd am y dyfodol.  Yn ddiweddar, gwelom newidiadau yn BIPBC me-
gis yr arweiniad strategol newydd, sy’n cael ei arwain gan y Bwrdd Gweithredol newydd, a bel-
lach, mae strwythur gweithredu newydd yn cael ei gyflwyno fel bod mwy o ganolbwynt lleol gan y 
Cyfarwyddwr Ardal a’r Prif Nyrs newydd sy’n gweithio ar gyfer Sir y Fflint a Wrecsam.  Rydym yn 
croesawu’r newidiadau hyn ac yn gobeithio gweld gallu cynyddol mewn gwasanaethau yn y gy-
muned, gwell perthnasau gwaith a chynllunio strategol cryfach yn y dyfodol.  Reablement, Telecare 
and Telehealth 

Ail-alluogi, Teleofal a Teleiechyd 
Rydym wedi parhau i wneud cynnydd da gyda’n dulliau gweithredu ail-alluogi ac adfer fel a welir 
drwy’r cynnydd parhaus yn nifer y defnyddwyr gwasanaeth oedolion sy’n elwa o’r gwasanaeth. 
Mae Asiantaeth Gwella Gwasanaethau Cymdeithasol wedi’n cefnogi ni i gofnodi astudiaethau 
achos fideo pwerus iawn, sy’n cael eu cynnwys yn yr adroddiad hwn i amlygu arfer da.

Rhwng Ebrill 2014 a Mawrth 2015, cafwyd 3,044 o atgyfeiriadau i’r Gwasanaeth Ail-alluogi, 
cynnydd o 58% ar raddfa 2013.  

Rhwng Ebrill 2014 a Mawrth 2015, cwblhawyd cyfnod o Ail-alluogi ar gyfer 1235 o atgyfeiriadau. 
Dengys data a gasglwyd am ganlyniadau’r atgyfeiriadau hyn bod 78% o ddefnyddwyr gwasanaeth 
oedolion, oedd yn cwblhau cyfnod o Ail-alluogi, angen pecyn gofal, oedd yr un fath, neu’n llai na’r 
hyn oedd ganddynt cynt, neu dim pecyn gofal, fel a ddangosir yn y siart isod:

Edrychwch ar ein straeon llwyddiant ar gyfer Barbara, Kevin a Mrs Stapleton 
(cyfrinair: ssia): https://vimeo.com/123605688
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Rydym wedi gweld twf cyson yn nifer y bobl sy’n defnyddio Teleofal i 238 ar gyfer y cyfnod 
Ebrill-Medi 2013 o gymharu â 198 ar gyfer yr un cyfnod yn 2013 a 166 yn 2012, sef cynnydd 
dros 2 flynedd o 43%.

Edrychwch ar ein astudiaeth achos fideo am sut mae technoleg gynorthwyol wedi newid bywyd 
Dr Cheryl Jones a’i gofalwr  (cyfrinair: ssia): https://vimeo.com/123602575

Cronfa Gofal Canolraddol 
Yn ystod 2014, mae ein rhaglen uchelgeisiol i foderneiddio gofal cymdeithasol, i baratoi ar gyfer y 
Ddeddf, wedi cyflymu gan ein bod wedi manteisio ar gyfle Cronfa Gofal Canolraddol Llywodraeth 
Cymru. Rydym wedi darparu amrywiaeth eang o fentrau i ddatblygu gwell gwasanaethau gofal 
canolraddol. 

Gan weithio gyda chydweithwyr yn y sector iechyd, tai a gwirfoddol, mae’n bleser gennym nodi bod 
yr arian wedi cefnogi nifer o bobl i osgoi iddynt fynd i’r ysbyty neu i fod mor annibynnol â phosib 
ar ôl cael eu rhyddhau o’r ysbyty. Mae hefyd wedi cefnogi pobl rhag symud i gartrefi preswyl neu 
nyrsio nes bod wirioneddol rhaid iddynt. Gan weithio o fewn amserlenni uchelgeisiol iawn i sefydlu 
gwasanaethau, rydym wedi cynyddu’r ddarpariaeth ac wedi profi gwasanaethau newydd gan weld 
mewn nifer o achosion bod galw wedi rhagori ar y nifer o atgyfeiriadau a ddisgwyliwyd gyda nifer o 
straeon personol cadarnhaol. 

Rydym wedi nodi nifer o brosiectau yr ydym eisiau eu datblygu ac o ganlyniad i hyn, rydym wedi 
cyflwyno’r rhain i Lywodraeth Cymru i gael arian parhaus. Gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth 
am yr effaith gadarnhaol y mae ein prosiectau Cronfa Gofal Canolraddol wedi’i gael, gan gynnwys 
y Rhaglen Chwe Cam i Lwyddiant ar gyfer Gofal  Lliniarol, y Rhaglen Codymau a Gofal Dementia 
drwy ddilyn y ddolen hon i newyddlen Cronfa Gofal Canolraddol.
 

‘Gwell gyda’n gilydd’ - wrth hyrwyddo ‘lles’ a 
datblygu gwasanaethau ataliol

https://vimeo.com/123602575
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Isod, mae crynodeb o rai o’r pethau rydym wedi’u cyflawni mewn cyfnod mor fyr: 

Mae dros 135 o bobl wedi cael eu cefnogi gan y pump prosiect sector gwirfoddol sy’n 
cael eu cydlynu gan Gyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint (British Red Cross, Care & 
Repair, Alzheimer’s Society, Canolfan Therapi Niwro). 

Mae 70 o bobl wedi defnyddio un o’r gwelyau cam i fyny / cam i lawr mewn cartrefi 
gofal preswyl. Gan alluogi pobl i wella a chynyddu eu annibyniaeth cyn dychwelyd 
adref.

Osgodd eraill orfod mynd i’r ysbyty drwy ddefnyddio “cam i fyny” gyda chefnogaeth 
buan gan y Tîm Gofal Gwell ac Ymyrryd mewn Argyfwng  Mae’r prosiect cam i fyny/ 
cam i lawr yn dod yn fyw drwy brofiad Dot (gweler isod). 

Cafodd 15 o bobl eu derbyn i wely asesu cam i fyny / i lawr mewn cartref EMI fel y 
gallai asesiadau manwl gael eu gwneud i alluogi rhoi cefnogaeth wedi’i dargedu.

Atgyfeiriwyd ac aseswyd 75 o bobl diamddiffyn drwy Gwasanaeth Codymau Sir y Fflint 
yn y gymuned erbyn mis Mawrth 2015.  Darllenwch am hanes Mike isod.

Cafwyd dros 170 o atgyfeiriadau ar gyfer addasiadau ac offer cymunedol ychwanegol 
a rhoddwyd 212 o ddarnau o offer unigol er mwyn galluogi pobl i aros yn annibynnol yn 
eu cartrefi eu hunain.

Mae mwy o bobl wedi elwa o offer Teleofal, gan gynnwys GPS “systemau cerdded 
diogel”, systemau cyfaill ac offer ‘Dim ond Gwirio’ i gynyddu’r ystod o offer sydd ar gael

Prynwyd 35 o welyau proffilio ac maent ar gael ar fenthyg drwy’r Groes Goch i bobl 
sy’n byw yn y gymuned, gan gynnwys y rhai sydd angen gofal lliniarol, i roi offer priodol 
iddynt ac mae hefyd yn cefnogi gofalwyr i barhau i ofalu am y person yn y cartref.

Mae ein prosiectau dementia wedi golygu bod dros 600 o bobl (naill ai’r rhai sy’n byw 
gyda dementia, eu gofalwyr neu staff) wedi elwa o ystod eang o brosiectau, ceir 
manylion pellach am y gwasanaethau a gynigir yn yr adran gomisiynu.

Rydym yn falch iawn o ddweud bod ein prosiectau i gyd wedi gwneud gwahaniaeth 
gwirioneddol i fywydau pobl ac roedd bron yn amhosibl dewis dim ond un neu ddau i’w 
dangos yn yr adroddiad hwn, o’r herwydd, maent wedi cael eu dewis er mwyn rhoi blas 
i’r darllenydd o natur amrywiol y prosiectau a ariennir.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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DOT: “Camu i fyny o’r gymuned”

Mae Dot yn 70 oed ac yn aros am lawdriniaeth ar ei chlun. Mae Dot yn byw ar ei phen ei hun gyda 
gofalwyr cyflogedig yn galw 3 gwaith y dydd i’w chynorthwyo gyda phrydau bwyd a gofal personol. 
Er nad yw hi’n gallu symud o gwmpas cymaint bellach, ond nad oedd hi’n ddigon sâl i fynd i ysbyty 
Cymunedol lleol, penderfynodd ei meddyg teulu ei hatgyfeirio i wely “cam i fyny” yng Nghartref 
Preswyl Llys Gwenffrwd.

Cafodd Dot nifer o asesiadau i weld pa mor dda y mae hi’n ymdopi ag ymolchi a gwisgo, 
symudedd a throsglwyddiadau.  Cytunwyd ar nodau ac ymyriadau ail-alluogi gyda Dot ac fe’u 
rhoddwyd ar waith i gynyddu ei symudedd drwy ddefnyddio cymhorthion bach, sy’n ei galluogi i 
drosglwyddo’n annibynnol yn ôl ac ymlaen i’w gwely, i symud yn aml drwy gydol y dydd i leihau 
chwyddo ac i ymolchi a gwisgo’n annibynnol.

Cynhaliwyd cyfarfod i alluogi Dot i ddychwelyd yn ddiogel gartref. Roedd hyn yn cynnwys ymweliad 
amgylcheddol i’w chartref lle roedd yn amlwg mai dim ond y gegin a’r ystafell wely oedd hi’n gallu 
eu defnyddio. Darparwyd offer pellach a gwnaethpwyd atgyfeiriad i’r Gwasanaeth Ffisiotherapi 
Ail-alluogi a Therapi Galwedigaethol er mwyn iddi ymarfer camu, er mwyn iddi allu adennill 
mynediad at ei hystafell gawod a drawsnewidiwyd yn ddiweddar a chael gwell mynediad i’r gegin. 

Cafodd Dot dair wythnos o gefnogaeth gwely Cam i Fyny ac Ail-alluogi, a olygodd ei bod yn gallu 
dychwelyd adref heb unrhyw gynnydd i’w phecyn gofal. Mae ei chyflwr meddygol wedi gwella 
llawer, a bellach nid oes rhaid iddi wisgo sanau cywasgu ac mae ymyrraeth y Nyrs Ardal wedi’i 
leihau. Mae Dot yn adennill ei hyder a’i chryfder wrth symud ac yn parhau i weithio tuag at gael 
mynediad at pob ystafell ar y llawr gwaelod yn ei chartref. 
 

Mike: ‘Peidio â disgyn’

Atgyfeiriwyd Mike gan ei bractis meddyg teulu. Gyda chaniatâd Mike cysylltwyd ag o dros y ffôn i 
ddechrau o fewn un diwrnod o’r atgyfeiriad a chwblhawyd ei asesiad o fewn 4 diwrnod.  
Mae Mike yn dioddef o ddiabetes a nam ar y galon ac mae’n cael ei drin gan y tîm arenneg. Roedd 
wedi bod yn glaf mewnol yn ddiweddar oherwydd rheolaeth gwael o’r siwgr yn ei waed ac roedd 
hefyd yn cael ei weld gan yr adran bodiatreg gan ei fod wedi cael wlserau ar ei droed dde yn y 
gorffennol. Mae Mike yn dewis peidio â gwisgo sliperi na sanau gartref.

Mae wedi cael nifer o godymau oherwydd diffyg teimlad yn ei draed a cherddediad gwael. Mae 
wedi cael baglau yn y gorffennol gan y meddyg teulu, ond dim ond un o’i faglau mae o’n ei 
ddefnyddio os yw’n eu defnyddio o gwbl. Nid yw Mike eisiau defnyddio ffrâm gerdded gan ei fod yn 
teimlo ei fod yn rhy ifanc ac nid yw eisiau gofal.

Mae gan Mike droli, ystafell wlyb gyda chadair cawod, sedd toiled wedi’i godi’n uwch a rheilen 
afael ar ochr dde y toiled. Mae ganddo stôl yn y gegin, gwely proffilio ac mae o wedi cael rhif ffôn 
Cyswllt Gofal i gael botwm galw gofal, gan nad yw’n gallu codi fyny’n annibynnol pan fydd 
yn syrthio.
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Canlyniadau

• Gwnaed atgyfeiriad i Gofal a Thrwsio i gael rheiliau gafael, ac i symud y swits golau. 
            Cynghorodd Gofal a Thrwsio y dylid cysylltu â’r Lleng Brydeinig, fel opsiwn posibl i dalu
            costau, gan fod Mike yn y Fyddin o’r blaen ac yn cael credydau pensiwn. 
• Gwnaed atgyfeiriad Ffisiotherapi i’r Ysbyty Gymunedol leol i gael apwyntiad claf allanol er
            mwyn ymdrin â’r ffaith fod ei goes chwith o bosib wedi disgyn yn is ac hefyd i ymdrin â
            phoen yn ei ffêr chwith ar ôl disgyn. 
• Atgyfeiriwyd Mike am Asesiad Risg Amlffactor oherwydd ei fod yn disgyn yn  rheolaidd.
            Rhoddwyd gwybod i Feddyg Teulu Mike am ganlyniad yr Asesiad Risg Amlffactor.

 
Gofal Ychwanegol 
Yn dilyn Cynlluniau Gofal Ychwanegol llwyddiannus Llys Eleanor a Llys Jasmine, rydym yn hynod 
falch o gyhoeddi bod dau ddatblygiad pellach yn cael eu datblygu gyda’n partneriaid.

Mae safle wedi cael ei ddewis yng nghanol tref y Fflint ar gyfer y datblygiad Gofal Ychwanegol 
nesaf a fydd yn cael ei adeiladu gan Gymdeithas Tai Clwyd Alyn; bydd hefyd yn ffurfio rhan o’r 
rhaglen tai ac adfywio ehangach yn yr ardal a bydd yn ddatblygiad blaenllaw ar gyfer y Fflint. Yn 
dilyn cymeradwyaeth Cynllunio yn ddiweddar, bydd y cynllun hwn yn darparu 72 o fflatiau 
hunangynhwysol, gan gynnwys fflatiau sydd wedi eu cynllunio’n arbennig ar gyfer pobl â dementia. 
Bydd yr adeiladu’n cychwyn ddiwedd haf 2015 ac mae’r cynllun i fod i agor yn gynnar yn 2017.

‘Gwell gyda’n gilydd’ - wrth hyrwyddo ‘lles’ a 
datblygu gwasanaethau ataliol
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Mae safle arall wedi ei nodi ar gyfer Treffynnon mewn partneriaeth â West and West Housing. 
Mae gwaith cychwynnol wedi ei wneud ar y prosiect ond nid yw wedi cael caniatâd cynllunio eto.  
Mae angen gwneud gwaith pellach ar ddichonoldeb y prosiect a datblygu cynigion a fyddai’n denu 
cefnogaeth.

Rydym ni hefyd yn falch o adrodd bod Cynllun Gofal Ychwanegol Llys Jasmine yn yr Wyddgrug wedi 
ennill Gwobr Rheoli Adeiladu Awdurdodau Lleol Cymru dan gategori’r Tai Cymdeithasol / Fforddi-
adwy Gorau. 
. 
Gweithio yn yr Ardal
Un o’n blaenoriaethau y llynedd oedd gweithredu ein cynllun lleol ar gyfer y Datganiad o Fwriad ar 
Ofal Integredig i Bobl Hŷn ag Anghenion Cymhleth. Mae llawer o gynnydd wedi ei wneud yn lleol 
mewn nifer o feysydd allweddol a nodwyd yn y Datganiad o Fwriad, gyda’r datblygiadau allweddol yn 
cynnwys defnyddio’r Gronfa Gofal Canolraddol fel y manylir uchod. 

Mae cydleoli Timau Iechyd a Gofal Cymdeithasol Gogledd-Orllewin Sir y Fflint yn darparu cyfleoedd 
ar gyfer gwell cyfathrebu a pherthynas waith agosach. Rydym ni wedi creu timau ardal o’r blaen i 
baratoi ar gyfer creu timau a gydleolir ar draws y sir gyfan. Mae’r cytundeb i ddatblygu trefniadau 
tebyg ar gyfer gogledd-ddwyrain a de’r sir yn parhau ar y gweill oherwydd materion yn ymwneud ag 
argaeledd llety addas.

Gogledd-orllewin Sir y Fflint yw’r unig ardal i gael ei gwasanaethu gan Wasanaeth Gofal Uwch. 
Mae’r Awdurdod Lleol yn aros am benderfyniad gan BIPBC ynghylch cyflwyno’r gwasanaeth ar 
draws Sir y Fflint.

Er nad yw Gwasanaethau Plant ar hyn o bryd yn gweithredu yn ôl model ardal, mae’r ffaith eu bod 
yn gweithio ar draws y sir gyfan yn arwain at gydweithio agosach rhwng ymarferwyr ac asiantaethau 
partner mewn clystyrau a nodwyd, gan gynnwys ysgolion, unedau gwarchodaeth yr heddlu,
bydwragedd ac ymwelwyr iechyd.

Ymyrraeth a Chefnogaeth Gynnar 
Y llynedd, bu i ni ystyried ehangu’r gwasanaethau sy’n canolbwyntio ar y teulu a ddarperir yn yng 
Nghanolfan Gronant. Yn anffodus roedd ein cais i’r Loteri Fawr, a fyddai wedi ein helpu i ddatblygu’r 
prosiect hwn, yn aflwyddiannus. Fodd bynnag, mae’r ganolfan yn parhau i ariannu ei hun ac yn 
ceisio canfod ffynonellau cyllid newydd, gan gynnwys potiau llai o gyllid i alluogi’r 
ganolfan i gynnal cyfres o brosiectau ochr yn ochr â’r ddarpariaeth gofal plant safonol.

‘Gwell gyda’n gilydd’ - wrth hyrwyddo ‘lles’ a 
datblygu gwasanaethau ataliol
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Wedi dweud hynny, nid yw hyn wedi ein rhwystro rhag ehangu a chodi proffil y gwasanaeth. 
I grynhoi, rydym ni’n:

• Sicrhau cyllid ar gyfer prosiectau Caban Chwaraeon ac wedi cyflwyno ceisiadau pellach am
            gyllid, gan gynnwys ar gyfer y clwb saethyddiaeth. 
• Cynnig sesiynau celf a chrefft mewnol wedi eu darparu gan ein staff.

• Gweithio gyda grŵp o wirfoddolwyr yn y ganolfan i ddatblygu caffi cymunedol, a fydd yn
            cael ei redeg yn wythnosol o fis Mai ymlaen.

• Cynnig dosbarthiadau ioga ar ôl i aelod o staff ennill cymhwyster British Wheel of Yoga.

Gwobr Dechrau’n Deg
Mae un o’n hymwelwyr iechyd wedi ei gydnabod yn genedlaethol fel ‘arwr’ ar ôl darparu cymorth 
ddaru newid bywyd teulu o Shotton Higher. Yn wir, mae Jo Parry wedi derbyn gwobr fawreddog 
gan Lywodraeth Cymru.
Pan gollodd Stephanie a Richard Morris eu plentyn cyntaf dair blynedd yn ôl, roedd meddwl am 
gael plentyn arall yn frawychus. Ond bu i Jo wneud ei hun ar gael dau ddeg pedwar awr y dydd i’w 
cefnogi cyn ac ar ôl genedigaeth eu hail blentyn, Elena, fel rhan o gynllun Dechrau’n Deg 
Llywodraeth Cymru. Sefydlodd Jo hefyd y rhwydwaith ‘Caffi Mamau Newydd’ a helpodd 
Stephanie gyfarfod mamau newydd eraill a meithrin rhwydwaith cefnogi lleol a fu’n gymorth iddi 
oresgyn unigedd. 
Mae Jo wedi ei henwi’n seren ranbarthol mewn seremoni wobrwyo newydd o’r enw ‘Stars In Their 
Lives’, sy’n amlygu’r cyfraniad rhyfeddol a hollbwysig a wneir i bobl ifanc yn eu blynyddoedd 
cynnar gan holl weithwyr proffesiynol Dechrau’n Deg. Ac rydw i’n siŵr eich bod chithau, fel minnau, 
yn dymuno llongyfarch Jo ac yn cytuno bod hyn yn enghraifft wych arall o’r gwaith rhagorol y mae 
ein staff yn ei wneud er budd trigolion Sir y Fflint.

Gwasanaeth Integredig Cymorth i Deuluoedd
Mae’r Gwasanaeth Integredig Cymorth i Deuluoedd wedi parhau i gyflwyno dull teulu cyfan i 
gefnogi teuluoedd sydd ag anghenion cymhleth i’w hatal rhag gorfod mynd i mewn i ofal yr 
Awdurdod Lleol. Mae’r gwasanaeth yn enghraifft dda o waith partneriaeth aml-asiantaeth rhwng 
Awdurdodau Lleol Sir y Fflint a Wrecsam, BIPBC a sefydliadau trydydd sector. Yn 2014/15 rydym 
ni wedi llwyddo i leihau nifer y plant sy’n destun achosion cyfreithiol mewn llysoedd drwy eu cefno-
gi i aros gyda’u teulu.

Plant Diamddiffyn
Mae proffil cam-fanteisio’n rhywiol ar blant wedi cynyddu dros y flwyddyn ddiwethaf gyda’r 
achosion sydd wedi dod i’r amlwg yn Lloegr. Yn Sir y Fflint rydym ni’n cydnabod potensial 
cam-fanteisio’n rhywiol ar blant ac yn cymryd ymagwedd ragweithiol ac ataliol iawn i sicrhau bod 
plant a phobl ifanc yn cael eu diogelu rhag hyn. Mae rhaglen hyfforddiant aml-asiantaeth 
cynhwysfawr i godi ymwybyddiaeth o gam-fanteisio’n rhywiol ar blant yn cael ei chynllunio ar draws 
Sir y Fflint a Wrecsam; mae’r mater yn flaenoriaeth allweddol ar gyfer Bwrdd Diogelu Rhanbarthol 
Gogledd Cymru ac roedd Cynhadledd Gogledd Cymru fis Mai eleni yn dyst i’r sylw a’r pwysigrwydd 
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a roddir i’r mater hwn. Yn 2015/16 byddwn hefyd yn gweld cyflwyno panel aml-asiantaeth 
cam-fanteisio’n rhywiol ar blant. Bydd y panel yn fecanwaith i Wasanaethau Plant Cyngor Sir y 
Fflint a’i asiantaethau partner i wella canlyniadau ar gyfer plant a phobl ifanc pan fo achosion 
hysbys o gam-fanteisio’n rhywiol ar blant a phan amheuir hynny.

Mae gan y panel dair swyddogaeth sylfaenol:
• Sicrhau bod achosion hysbys o gam-fanteisio’n rhywiol ar blant a phan fo amheuaeth o
            gam-fanteisio’n rhywiol ar blant yn cael eu rheoli’n dda ac yn gydlynol a bod yr holl gamau
            posibl wedi cael eu cymryd i ddiogelu’r dioddefwyr.
• Sicrhau bod pob achos yn cael ei ystyried gan un grŵp sydd wedyn yn gallu canfod 
            cysylltiadau rhwng achosion unigol.
• Sicrhau bod gwybodaeth yn ymwneud â phatrymau o gam-fanteisio’n rhywiol ar blant yn yr
            ardal yn gallu cael eu nodi a bod camau gweithredu yn cael eu cymryd lle bo angen. 
            Bydd hyn yn cynnwys rhannu gwybodaeth am ddioddefwyr posibl, troseddwyr a lleoliadau
            diamddiffyn ac ati.

Cartrefi ar gyfer y Rhai sy’n Gadael Gofal
Mae llety ar gyfer y rhai sy’n gadael gofal yn cael ei ddarparu drwy Adran Dai’r Awdurdod Lleol, 
Cefnogi Pobl, tai cymdeithasol a’r sector masnachol. Mae edrych ar anghenion tai yn y dyfodol ar 
gyfer plant sy’n gadael gofal yn rhan annatod o’r Cynllun Llwybr, ac mae Adran Dai’r Awdurdod 
Lleol yn rhan allweddol o’r cam cynllunio hwn. Mae yna Swyddog Dewisiadau Tai ymroddedig sy’n 
gweithio gyda phobl ifanc rhwng 16 a 24 oed. Gyda’i gilydd, bydd y swyddog a’r person ifanc yn 
archwilio’r holl ddewisiadau ac yn gweithio’n agos â gweithwyr proffesiynol y Gwasanaethau 
Cymdeithasol i ganfod llety addas a fforddiadwy.

Mae’r Gwasanaethau Plant hefyd yn cydgomisiynu’r gwasanaeth Lloches Dros Nos gyda’r Adran 
Dai a Chefnogi Pobl. Pwrpas y Lloches Dros Nos yw sicrhau nad yw pobl ifanc yn gorfod aros 
mewn llety argyfwng fel Gwely a Brecwast os ydynt yn dod yn ddigartref. Yn hytrach, bydd y bobl 
ifanc yn cael eu lleoli gyda deiliad tŷ yn y gymuned, tra bod gwaith pellach yn cael ei wneud i roi 
sylw i’w hanghenion tai.
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Edrych Ymlaen: Ein Blaenoriaethau ar gyfer 2015/2016

Ein blaenoriaethau ar gyfer bwrw ymlaen â gwasanaethau mwy integredig ac ataliol yw:

Gweithredu Pwynt Mynediad Sengl 

Datblygu Gofal Ychwanegol yn y Fflint a Threffynnon 

Parhau i weithio gyda BIPBC a cheisio gwella ein ffordd o weithio gyda’n gilydd ar lefel 
strategol a gweithredol
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Rydym ni’n asesu ac yn dangos tystiolaeth o sut mae ein gwasanaethau yn gwella mewn 
amrywiaeth o wahanol ffyrdd. Maent yn cynnwys:

Arolygon Allanol:
Cynhaliwyd yr arolygon allanol canlynol ar draws ein gwasanaeth yn ystod 2014/15.
Dyma grynodeb o’r prif ganfyddiadau:

Aswiriwr Ansawdd Allanol ar gyfer City and Guilds, Mawrth 2014 

•          Canolfan wedi ei threfnu a’i rheoli’n dda gyda Strategaeth Asesu Sicrhau Ansawdd 
            Mewnolgadarn sy’n cael ei monitro a’i diweddaru yn ôl yr angen.
• Cynllunio ac adborth gan aseswyr yn arbennig o nodedig, mae’r ddau yn fanwl ac yn eglur,
            ac felly o gymorth a chefnogaeth i ymgeiswyr.
• Mae Aswirwyr Ansawdd Mewnol wedi parhau â’u gwaith rhagorol o ran monitro ansawdd,
            cefnogi aseswyr ac wedi dangos sgiliau gwaith tîm ac arweinyddiaeth dda.
• Roedd sesiwn sylwadau’r aseswr/darparu adborth i’r ymgeisydd yn dda iawn, roedd yr
            ymgeisydd yn gartrefol yng nghwmni’r aseswyr ac yn mwynhau derbyn yr adborth. 
            Dywedodd yr ymgeisydd yn ystod cyfweliad diweddarach ei bod wedi cael cefnogaeth dda
            gan ei haseswr.

Arolygiad Cenedlaethol AGGCC o ran Diogelu a Chynllunio Gofal plant sy’n derbyn 
gofal a rhai sy’n gadael gofal, Mawrth 2014

• Roedd aelodau etholedig yn wybodus am y materion sy’n wynebu plant a phobl ifanc 
           diamddiffyn ac sy’n derbyn gofal, ac yn ymrwymo i wella gwasanaethau. 
• Mae trefniadau rhianta corfforaethol yn gryf ac yn dangos tystiolaeth o sut y dylanwadir ar
           ganlyniadau.
• Roedd cyfleoedd rheolaidd i blant fynegi barn i aelodau etholedig ac uwch swyddogion. 
• Mae diogelu yn flaenoriaeth ar gyfer yr holl staff ac mae prosesau amddiffyn plant yn cael
           eu defnyddio’n effeithiol. 
• Mae asiantaethau yn Sir y Fflint yn gweithio’n dda gyda’i gilydd, yn enwedig mewn 
            perthynas â phobl ifanc ar goll a cham-fanteisio’n rhywiol ar blant. 
• Mae Gweithwyr Cymdeithasol yn gwneud ymdrechion cryf i sicrhau bod pobl ifanc yn deall
           eu bywydau ac yn cael eu grymuso i fynegi eu barn o ran eu gofal. 
• Nodwyd nifer o feysydd i’w gwella, ac mae’r rhain wedi eu gweithredu.

Adolygiad Cenedlaethol AGGCC o Gomisiynu ar gyfer Dementia, Mai 2014

• Mae’r Strategaeth Gomisiynu yn rhoi’r Awdurdod Lleol mewn sefyllfa o wneud 
            penderfyniadau tymor hir cadarn a gallu rheoli’r farchnad yn hytrach na gweithio mewn
            ffordd adweithiol. 
• Nodwyd nifer o feysydd o ‘arfer gorau’. 
• Gwnaethpwyd tri argymhelliad i wella gwasanaethau i bobl sydd â dementia. Mae’r 
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            argymhellion yn ymwneud â chydleoli timau gweithredol ym maes iechyd a gofal 
            cymdeithasol, gwella mynediad ac argaeledd y Gwasanaeth Gweithiwr Cefnogi Dementia a
            datblygu dull ar y cyd i gomisiynu lleoedd cartrefi nyrsio o safon uchel yn lleol.

Arolygiad Maethu AGGCC, Chwefror 2015

• Gwasanaeth wedi ei reoli’n dda gyda phartneriaethau effeithiol gyda gofalwyr maeth 
• Mae gan y panel maethu drefniadau craffu ardderchog. 

Mae hyn yn adeiladu ar arolygiadau sy’n dyddio’n ôl i 2003 ac yn adlewyrchu gwerth cynllunio a 
chyflawni canlyniadau da ac effeithiol.

Asesu Mewnol / Sicrwydd Ansawdd

Mae uwch reolwyr yn monitro eu cynnydd yn erbyn y Cyngor a’r Cynlluniau Busnes, ac yn adrodd 
ar hyn i’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd pob chwarter. Mae hyn yn 
adlewyrchu pa mor dda rydym ni’n perfformio yn ein meysydd blaenoriaeth. Mae ein Bwrdd 
Moderneiddio Gwasanaethau Cymdeithasol yn goruchwylio’r gweithgareddau allweddol sy’n bwrw 
ymlaen â’r newid mewn gwasanaethau sydd, yn ei dro, yn cyfrannu at flaenoriaethau’r Cyngor, yn 
enwedig y blaenoriaethau Byw’n Dda y mae’r adran hon yn arwain arnynt.

Rheoli ein Perfformiad

Caiff yr holl wybodaeth am berfformiad ar draws y Gwasanaethau Oedolion a Phlant eu cyflwyno’n 
rheolaidd i’r Uwch Dimau Rheoli a’r Fforymau Perfformiad Chwarterol i dynnu sylw at arfer gorau a 
nodi meysydd i’w gwella. Mae ein perfformiad yn gryf ar y cyfan ac rydym ni wedi gwneud 
gwelliannau yn 2013/2014 yn erbyn y set genedlaethol o ddangosyddion perfformiad, fel y nodir yn 
ein Cynllun Cyfarwyddiaeth 2012-2016. 

Eleni rydym ni wedi cyflwyno adroddiadau hunanwasanaeth rheoli o fewn ein System TG Busnes 
(PARIS) sy’n rhoi gwybodaeth amserol a chywir i reolwyr ar y manylion sy’n sail i’n data 
perfformiad.

Rydym ni’n gweithio ochr yn ochr â grŵp aml fudd-ddeiliaid ar gyfer Llywodraeth Cymru, i 
gynorthwyo i ddatblygu’r gwaith o gofnodi ac adrodd ar ganlyniadau personol mewn fframwaith 
canlyniadau cenedlaethol newydd ar gyfer mesur perfformiad. Un o uchelgeisiau Deddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles Cymru yw datblygu ymagwedd fwy cyd-gynhyrchiol (rhwng 
asiantaethau ac unigolion) i fynd i’r afael ag anghenion a chanfod datrysiadau. Mae’r prosiect hwn 
yn ceisio lleihau’r angen am asesiadau drud a biwrocrataidd sy’n cymryd llawer o amser ac, yn lle 
hynny, yn defnyddio dull sy’n pennu “yr hyn sy’n bwysig” i’r dinesydd, drwy sgwrs broffesiynol wedi 
ei thargedu a thrwy gefnogi pobl i helpu eu hunain gymaint ag y bo modd. Bydd grŵp o’n staff 
proffesiynol yn ymgymryd â hyfforddiant helaeth ar y dull hwn yn ystod gwanwyn 2015, a byddwn 
yn casglu data ar y canlyniadau i gefnogi’r prosiect cenedlaethol.
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Y llynedd bu i ni osod y blaenoriaethau gwella canlynol, ac isod fe gewch grynodeb o’n cynnydd:

Blaenoriaeth Gwella: Datblygu fframwaith sicrhau ansawdd cydlynol sy’n dwyn ynghyd 
wybodaeth am ansawdd ein gwasanaethau mewn un adroddiad chwarterol

Mae gwaith sylweddol wedi ei wneud yn 2014/15 i gryfhau ein trefniadau sicrhau ansawdd. Bydd 
y Fframwaith Sicrhau Ansawdd newydd a fydd yn cael ei weithredu yn 2015/16 yn cwmpasu pob 
maes gweithgarwch, meintiol ac ansoddol, a bydd yn rhoi tystiolaeth gadarn am ein cryfderau 
a’r meysydd i’w datblygu er mwyn cyflawni canlyniadau cadarnhaol ar gyfer y bobl rydym ni’n eu 
cefnogi.

Yn ogystal, bydd y Fframwaith yn ein galluogi i ddangos ein bod ni’n cyrraedd y nodau a nodwyd 
yn ein gweledigaeth ar gyfer 2015-18:

• Canolbwyntio ar bobl
• Diogelu a chefnogi
• Gwneud “yr hyn sydd o bwys” yn dda
• Hyrwyddo annibyniaeth a chryfhau teuluoedd

Mae’r wybodaeth sy’n cyfrannu at y Fframwaith Sicrhau Ansawdd yn cynnwys gwybodaeth 
perfformiad a rheoli, canlyniadau gweithgarwch ymgysylltu â defnyddwyr gwasanaeth, casglu 
adborth gan ddefnyddwyr gwasanaethau, gwersi a ddysgwyd yn sgil cwynion a chanmoliaethau, 
monitro contractau, cofnodi a monitro canlyniadau personol, a gwybodaeth a gafwyd ar ôl 
archwiliadau. Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth hon i lywio’r penderfyniadau a wnawn ynghylch 
y ffordd rydym ni’n darparu ein gwasanaethau.  

Blaenoriaeth Gwella: Gwella amseroldeb addasiadau mawr a gwerthuso effaith y prosiectau 
mân addasiadau hunanasesu estynedig i lywio gwelliannau pellach yn y gwasanaeth ac i 
gynyddu dewisiadau er mwyn gwella annibyniaeth pobl

Rydym ni’n parhau i weithio i leihau’r amser a gymerir i addasu eiddo perchen-feddiannydd. 
Rhwng mis Ebrill 2014 a mis Mawrth 2015, gwnaethpwyd 92 o addasiadau mawr drwy’r Grant 
Cyfleusterau i’r Anabl. Cafodd hyn ei gwblhau, ar gyfartaledd, mewn 329 o ddiwrnodau.  

Cyngor Sir y Fflint Adroddiad Trosolwg 2014-15 voDangos Tystiolaeth o’n Gwelli-
ant
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Mae’r trefniadau ar gyfer trosglwyddo cleifion o’r ysbyty i leoliad gofal mwy priodol, naill ai 
rhwng ysbytai’r GIG neu ar ôl gadael ysbyty’r GIG, yn amrywio yn ôl anghenion pob claf, ond 
fe all fod yn gymhleth ac arwain at oedi ar adegau. Rydym ni’n monitro’r oedi sy’n digwydd am 
resymau gofal cymdeithasol, a rhwng 1 Ebrill 2014 a 31 Mawrth 2015 cafwyd 25 o achosion o 
oedi, a arweiniodd at gyfradd oedi o 2.05 fesul 1,000 o’r boblogaeth (yn erbyn cyfradd Cymru 
gyfan o 2 fesul 1,000 o’r boblogaeth).

Blaenoriaeth Gwella: Gwella casglu data ar gyfer gofalwyr a gofalwyr ifanc ymhellach i 
fodloni gofynion Mesur Strategaeth Gofalwyr (Cymru)

Rydych chi wedi darllen yn gynharach yn yr adroddiad hwn am ein trefniadau ar gyfer comisiynu 
gwasanaethau ar gyfer gofalwyr a chynyddu nifer y gofalwyr sy’n cael eu hadnabod a’u cefnogi. 
Rydym ni’n gweithio mewn partneriaeth â Barnardos i adnabod plant a phobl ifanc sydd â rôl 
ofalu, ac erbyn mis Mawrth 2015 roedd 39 o bobl ifanc wedi eu hasesu ac yn derbyn 
gwasanaeth.

Blaenoriaeth Gwella: Ystyried canfyddiadau ymchwil sydd ar y gweill ar farn rhieni am y 
broses Amddiffyn Plant a chymryd camau priodol

Roedd deall profiadau a chynnwys plant, pobl ifanc a theuluoedd yn y broses Amddiffyn Plant 
yn Sir y Fflint a Wrecsam yn ddarn o waith ymchwil a gynhaliwyd gan Strategic Consult & C Ltd 
ar ran Bwrdd Lleol Diogelu Plant Sir y Fflint a Wrecsam a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2014. 
Nod yr ymchwil oedd derbyn barn plant a phobl ifanc a derbyn barn eu teuluoedd ar y broses 
amddiffyn plant, gan wrando ar eu profiadau er mwyn gwella ein dealltwriaeth o’u persbectif a 
gwella’r ffordd rydym ni’n gweithio gyda theuluoedd yn y dyfodol. 

Mae’r Uwch Reolwyr a’r Uned Ddiogelu yn ystyried canfyddiadau allweddol yr adroddiad ac, o 
ganlyniad i’r gwaith ymchwil hwn, bydd camau yn cael eu datblygu i wneud gwelliannau 
perthnasol i’r gwasanaeth.

Meysydd gwella, fel yr amlygwyd gan AGGCC: Amseroldeb cynadleddau amddiffyn plant 
cychwynnol, amseroldeb ymweliadau statudol ar gyfer plant sy’n derbyn gofal, 
asesiadau iechyd ar gyfer plant sy’n derbyn gofal, amseroldeb Cynlluniau Addysg 
Personol plant sy’n derbyn gofal a gwella canlyniadau ar gyfer oedolion ifanc sydd wedi 
derbyn gofal yn y gorffennol

Mae ein hymateb “drws ffrynt” i blant yn parhau i fod yn dda, gyda 99.6% o atgyfeiriadau yn 
derbyn penderfyniad o fewn un diwrnod gwaith a 88% o asesiadau cychwynnol yn cael eu 
cwblhau o fewn saith niwrnod gwaith. Mae hyn yn golygu bod plant, pobl ifanc a’u teuluoedd yn 
derbyn y gefnogaeth sydd ei hangen arnynt a bod eraill yn cael eu cyfeirio’n briodol cyn gynted 
ag y bo modd. Cwblhawyd 88% o asesiadau craidd manwl o fewn 35 diwrnod gwaith. Mae’r 
perfformiad yn erbyn y dangosyddion hyn yn parhau i fod gryn dipyn yn well na chyfartaledd 
Cymru gyfan.
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Rydym ni wedi gwella sefydlogrwydd lleoliadau ar gyfer plant sy’n derbyn gofal gan yr 
Awdurdod Lleol gydag ond 7.2% o blant yn newid lleoliad deirgwaith neu fwy. Weithiau mae 
lleoliadau yn torri i lawr a gall newid lleoliad fod yn beth cadarnhaol ar gyfer unigolion, er enghraifft 
os ydynt yn symud i drefniant tymor hirach fel mabwysiadu neu ofal maeth tymor hir. Roedd gan 
96% o’n plant sy’n derbyn gofal Gynllun Parhad ar adeg eu hail adolygiad.

O ran plant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal gan yr Awdurdod Lleol, mae gennym ni nifer o 
ddangosyddion perfformiad proffil uchel ac mae’r rhain yn perfformio cystal neu’n well na 
chyfartaledd Cymru gyfan ar gyfer ymweliadau statudol, adolygiadau statudol, lleoliadau cyntaf 
gyda chynllun gofal yn ei le a darpariaeth cynllun addysg personol. Gwnaethpwyd ceisiadau am 
70% o asesiadau iechyd ar gyfer plant sy’n derbyn gofal o fewn y terfynau amser.

Rydym ni’n parhau i berfformio ymhlith y gorau yng Nghymru yn erbyn y dangosyddion 
cenedlaethol ar gyfer diogelu plant. Rydym ni wedi cyflawni hyn mewn sefyllfa heriol lle mae nifer y 
plant ar y Gofrestr Amddiffyn Plant yn parhau i gynyddu.

Rydym ni’n parhau i wneud ein gorau i sicrhau bod pobl ifanc sy’n gadael gofal yn cael y cyfleoedd 
gorau i sicrhau llety, hyfforddiant a chyflogaeth yn y dyfodol ac mae ein dangosyddion perfformiad 
cenedlaethol yn adlewyrchu hyn.

Felly, i gloi, mewn cyfnod o alw a phwysau cyllidebol cynyddol rydym ni’n gwneud cynnydd da 
mewn nifer o feysydd, yn enwedig o ran y Gwasanaethau Plant sydd wedi gwella’n sylweddol dros 
y flwyddyn ddiwethaf. Wedi dweud hynny, nid ydym ni wedi cyrraedd y sefyllfa berffaith, a bydd yn 
rhaid i ni barhau i weithio’n galed, gyda’n partneriaid, er mwyn parhau i ddarparu gwasanaethau 
modern o ansawdd uchel sy’n diwallu anghenion trigolion Sir y Fflint.

Edrych Ymlaen: Ein Blaenoriaethau ar gyfer 2015/2016

Ein blaenoriaeth ar gyfer dangos tystiolaeth o’n gwelliant yn 2015/16 yw datblygu a 
gwella ein dull o sicrhau ansawdd. Mae hyn yn cynnwys mynd i’r afael â’r: 
Fordd rydym ni’n mesur ansawdd:

Sut rydym ni’n mesur canlyniadau

Sut rydym ni’n casglu ac yn defnyddio adborth pobl sydd wedi 
defnyddio ein gwasanaethau

A sut y byddwn ni’n defnyddio’r wybodaeth hon i ddarparu trosolwg strategol o an-
sawdd y gwasanaethau a llywio ein rhaglen wella yn ogystal â chefnogi gwelliannau i 
arferion unigol.
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Geirfa
Cabinet - Mae Cabinet y Cyngor yn cynnwys 8 Aelod Etholedig. Mae pob Aelod Etholedig, a 
gefnogir gan Gyfarwyddwr Arweiniol a Phenaethiaid Gwasanaeth / Rheolwyr Atebol, yn derbyn 
portffolio o wasanaethau / swyddogaethau Cyngor. 
Dyletswyddau a chyfrifoldebau’r Cabinet: Bydd Aelodau, mewn perthynas â’u portffolio, yn arwain, 
gyda’u Cyfarwyddwyr perthnasol, eu set o wasanaethau/swyddogaethau portffolio, yn arwain ar 
flaenoriaethau corfforaethol allweddol yn ôl y Blaenoriaethau Gwella a’r Asesiad o Risgiau 
Strategol a Heriau, arwain a chymryd rhan mewn partneriaethau sirol a rhanbarthol a chymryd 
rhan weithredol yn y rhaglen genedlaethol e.e. CLlLC, cyfarfodydd Gweinidogol, cynadleddau 
ac ati. 

Cyngor Gofal  - TCyngor Gofal Cymru sy’n rheoleiddio’r gweithlu gofal cymdeithasol yng 
Nghymru. Mae’n gyfrifol am hyrwyddo a sicrhau safonau uchel ar draws y gweithlu gwasanaethau 
cymdeithasol a gofal cymdeithasol. 

Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC)  - Sefydlwyd 
yr AGGCC yn 2007 ac mae ei phwerau a’i swyddogaethau yn cael eu galluogi trwy ddeddfwriaeth. 
Mae gan AGGCC bwerau i adolygu gwasanaethau cymdeithasol Awdurdodau Lleol ar lefel leol a 
chenedlaethol, rhoi gwybod i’r cyhoedd a yw gwasanaethau yn cyrraedd y safon, hyrwyddo gwella 
gwasanaethau a helpu i ddiogelu buddiannau pobl ddiamddiffyn a gofalwyr sy’n defnyddio 
gwasanaethau. Maent yn cynnig cyngor proffesiynol i Weinidogion Cymru a phobl sy’n creu 
polisïau. 

Cymorth a Gyfarwyddir gan y Dinesydd  - Cymorth yw hwn y mae pobl yn ei ddewis, yn 
ei drefnu ac yn ei reoli drostynt eu hunain er mwyn diwallu anghenion wedi eu hasesu a’u cytuno 
mewn ffordd sy’n addas iddynt gyda chyllideb ddynodedig. Mae’n golygu defnyddio’r adnoddau 
sydd ar gael i gyflawni’r hyn sy’n bwysig iddynt. Gall pecyn y gwasanaethau gynnwys 
gwasanaethau statudol a gwasanaethau eraill. 

Comisiynu - Mae hyn yn golygu gwneud penderfyniadau am y gwasanaethau sydd eu hangen 
i ymateb i angen. Mae’n cynnwys gwneud penderfyniadau am allu, lleoliad, cost ac ansawdd y 
gwasanaethau, ynghyd â phwy fydd yn eu darparu. 

Cydweithio - Lle mae asiantaethau’n cyfuno eu hadnoddau (amser, arbenigedd ac arian) i 
weithio gyda’i gilydd i ddarparu a datblygu gwasanaethau.  

Rhianta Corfforaethol  - Mae’n ddyletswydd ar y Cyngor i fod yn rhiant da i blant a phobl 
ifanc sydd yn ei ofal ac i’r bobl ifanc hynny sydd wrthi’n gadael gofal. Mae ar y Cyngor eisiau 
sicrhau’r canlyniadau gorau posib i’r plant hynny. Mae arweiniad strategol a gwleidyddol clir yn 
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hollbwysig i sicrhau bod plant sy’n derbyn gofal a’r rhaglen Rhianta Corfforaethol yn cael 
blaenoriaeth a sylw priodol. 
Taliadau Uniongyrchol  - Taliadau arian parod a roddir i bobl sy’n gymwys er mwyn iddynt 
allu rheoli eu gofal eu hunain, a rhoi mwy o ddewis a hyblygrwydd iddynt. Taliadau misol rheolaidd 
gan y Gwasanaethau Cymdeithasol yw’r rhain er mwyn i bobl allu prynu eu gofal eu hunain, yn 
hytrach na chael cymorth wedi ei drefnu gan y gwasanaethau cymdeithasol. 

Gofal yn y Cartref  - Lle darperir gofal cefnogol i unigolion yn eu cartrefi eu hunain. 

Gofal Estynedig  - Mae gofal estynedig yn rhan o sbectrwm y gwasanaethau canolradd yn y 
gymuned, ond mae’n darparu gofal yn benodol ym mhen pellaf y sbectrwm i bobl sydd ag 
anghenion meddygol a/neu nyrsio a fyddai, heb ofal estynedig, yn cael eu derbyn i’r ysbyty neu’n 
gorfod aros yn hwy yn yr ysbyty (mae hyn yn cynnwys pobl sy’n cael eu derbyn i wely aciwt yn yr 
ysbyty a’r rhai hynny sy’n cael eu derbyn/trosglwyddo i wely mewn ysbyty cymunedol). 

Cynllun Gofal Ychwanegol  -  Mae cynlluniau gofal ychwanegol yn darparu cyfleusterau 
byw’n annibynnol a mwy o ddewisiadau tai i rai pobl hŷn yn Sir y Fflint; gall pobl 60 oed a hŷn sydd 
ag anghenion gofal a llety brynu neu rentu fflatiau. 
Datblygwyd Llys Eleanor, ein cynllun gofal ychwanegol cyntaf, gan Gyngor Sir y Fflint mewn 
partneriaeth â Grŵp Tai Pennaf ac mae’n darparu 50 o fflatiau un a dwy ystafell wely ac ystod o 
gyfleusterau cymunedol. Agorodd Llys Jasmine, ein hail gynllun gofal ychwanegol arloesol, ym 
mis Hydref 2013. Fe’i datblygwyd mewn partneriaeth â Wales & West Housing ac mae’r cynllun yn 
darparu cyfanswm o 63 o fflatiau a byngalos gyda 15 ohonynt wedi eu cynllunio’n benodol ar gyfer 
pobl â dementia. Mae’r ddau gynllun yn cynnwys systemau larwm o’r radd flaenaf ac mae gofal 24 
awr ar gael ar y safleoedd. 

Gwasanaeth Integredig Cymorth i Deuluoedd - Model arloesol o wasanaeth yw hwn er 
mwyn diwygio’r gwasanaethau a ddarperir i deuluoedd a phlant diamddiffyn. Yn achos 
teuluoedd sydd â phroblemau cymhleth, mae’n fwy tebygol y bydd datblygiad corfforol, 
cymdeithasol ac emosiynol y plentyn yn cael eu niweidio, a bydd rhai plant yn cael cyfnodau hir, 
neu gyfnodau niferus, o dderbyn gofal gan yr Awdurdod Lleol. Prif nod y gwasanaeth yw 
cynorthwyo teuluoedd i aros gyda’i gilydd drwy roi grym iddynt i gymryd camau cadarnhaol i wella 
eu bywydau eu hunain. 

Digon o Gefnogaeth  - Mae’r broses asesu maint iawn yn ceisio sicrhau y cymerir dull 
personol sy’n canolbwyntio ar ganlyniad fel bod pobl yn cael y swm cywir o gefnogaeth i fod mor 
annibynnol ag y bo modd - y swm iawn o gefnogaeth, ar yr adeg iawn ac yn y lle iawn. . 

Timau Ardal  -  Mae yna dri thîm yn Sir y Fflint, sef Tîm y Gogledd Ddwyrain (Glannau 
Dyfrdwy), Tîm y Gogledd Orllewin (y Fflint a Threffynnon) a Thîm y De (Bwcle, yr Wyddgrug, ac yn 
y blaen). Prif nod y Timau Ardal yw rhoi modd i staff aml-asiantaeth y fro weithio mewn partneriaeth 
fel tîm integredig i gynllunio, darparu a monitro’r gwasanaethau gorau posib i’r preswylwyr.
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Bwrdd Gwasanaethau Lleol  - Dyma Dîm Arwain lleol o gyrff gwasanaethau cyhoeddus yn 
Sir y Fflint (y Cyngor, yr Heddlu, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Addysg Uwch a 
Phellach, y Gwasanaeth Prawf, Tân ac Achub, Asiantaeth yr Amgylchedd, y Sector Gwirfoddol). 
Mae ganddo bedair prif swyddogaeth, sef cymryd perchnogaeth dros y strategaeth gymunedol; 
goruchwylio a monitro’r partneriaethau perthnasol; nodi’r materion sydd ganddynt yn gyffredin fel 
cyrff cyhoeddus/cyflogwyr a chydweithio’n effeithiol wrth gynllunio a darparu gwasanaethau 
cyhoeddus. 

Plentyn sy’n Derbyn Gofal - Mae plant sy’n derbyn gofal yn blant a phobl ifanc sydd mewn 
gofal cyhoeddus ac sy’n derbyn gofal gan y wladwriaeth. Mae hyn yn cynnwys y rhai sy’n destun 
gorchymyn gofal neu wedi eu categoreiddio dros dro fel bod yn derbyn gofal ar sail gynlluniedig ar 
gyfer gwyliau byr neu ofal seibiant. Mae’r term hefyd yn cael ei ddefnyddio i ddisgrifio plant a phobl 
ifanc sy’n cael eu ‘lletya’ ac sy’n derbyn gofal ar sail wirfoddol ar gais neu trwy gytundeb gyda’r 
rhieni. 

Datganiadau Sefyllfa’r Farchnad  - Mae’n rhoi gwybod i’r farchnad Darparwyr Gofal am 
flaenoriaethau comisiynu a blaenoriaethau gwasanaeth yr awdurdodau lleol yn seiliedig ar y 
gwerthusiad o ddata a thystiolaeth ar gyfer y galw cyfredol a thueddiadau posibl mewn 
gwasanaethau yn y dyfodol. Dylai’r data a gyflwynir helpu darparwyr i ddatblygu cynlluniau busnes 
effeithiol. 

Addasiadau Mân a Mawr  - Addasiad sy’n costio llai na £1000 yw mân addasiad, fel gosod 
canllaw neu gawod mynediad gwastad (nid offer). Mae addasiad mawr yn costio mwy na £1000 a 
bydd yn cael ei wneud drwy’r Grant Cyfleusterau i’r Anabl, neu os yw’r unigolyn yn denant i 
Gymdeithas Dai, drwy Gynllun 1A, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru (e.e. ystafell 
ymolchi, cegin, neu estyniad i ystafell wely, lifft grisiau, neu lifft) 

Mwy na Geiriau  - Dyma fframwaith strategol ar gyfer gwasanaethau Cymraeg mewn Iechyd 
a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru a ddatblygwyd gan Llywodraeth Cymru. Mae’r fframwaith yn 
darparu’r sefyllfa gyfredol ac ymagwedd systematig i wella gwasanaethau ar gyfer y rhai sydd 
angen neu sy’n dewis derbyn eu gofal drwy gyfrwng y Gymraeg. 

Canlyniadau - Y manteision, newidiadau neu effeithiau eraill sy’n arwain at welliant mewn 
ansawdd bywyd ar gyfer y person gan y gwasanaethau a ddarperir e.e. gwelliant mewn gweithredu 
corfforol neu gynnal sgil bywyd yn arwain at barhau ag annibyniaeth.

Atal  - Mae’r dull atal yn gwella lles personau trwy atal neu leihau problemau byw mawr. Mae 
darparu gwybodaeth i bobl allu rheoli eu bywydau eu hunain ochr yn ochr â darparu ymyrraeth 
gynnar cyn i broblemau waethygu, monitro ac asesiadau risg cymesur yn golygu bod problemau 
a’r angen am gymorth tymor hwy parhaus yn lleihau.

Cyngor Sir y Fflint Adroddiad Trosolwg 2014-15 voGeirfa
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Ail-alluogi  - Nod ail-alluogi yw hybu annibyniaeth, dewis ac ansawdd bywyd i’r eithaf. Mae 
hynny’n golygu bod pawb sydd am gael Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol yn mynd drwy gyfnod 
o asesu a chymorth fel y gallant fyw mor annibynnol ag y bo modd, a thrwy hynny, bydd modd 
sicrhau bod angen cyn lleied â phosib o gymorth parhaus arnynt. Gwasanaeth asesu ac 
ymyrryd tymor byr yw ail-alluogi sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn ac ar ganlyniadau. Felly, bydd hyd 
y cyfnod ail-alluogi’n amrywio o berson i berson (o ychydig ddyddiau i gyfanswm o chwe wythnos). 
Yn ystod y cyfnod ail-alluogi cynhelir adolygiadau rheolaidd i asesu cynnydd yn erbyn canlyniadau 
y cytunwyd arnynt. 

Pwyllgor Craffu  - Caiff penderfyniadau eu gwneud fel arfer gan y Cabinet, gan gynnwys pen-
derfyniadau am faterion polisi pwysig. Gwaith y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yw dwyn y Cabinet i 
gyfrif fel cyfaill beirniadol a monitro/helpu i wella a datblygu polisïau a gwasanaethau’r Cyngor. Dan 
Ddeddf Llywodraeth Leol 2000 mae’n rhaid bod gan yr Awdurdod Lleol o leiaf un Pwyllgor 
Trosolwg a Chraffu. Mae yna chwe Phwyllgor Trosolwg a Chraffu yn Sir y Fflint. Yr un mwyaf 
perthnasol i’r adroddiad hwn yw’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd. 

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru)  - Bydd y Ddeddf yn pennu 
fframwaith cyfreithiol craidd ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol a gofal cymdeithasol, ac yn ategu 
hawliau pobl i gael gwybodaeth a gwasanaethau ac yn cefnogi darparu ein gwasanaethau mewn 
ffordd integredig er mwyn sicrhau bod gwasanaethau cymdeithasol a gofal cymdeithasol yn 
gynaliadwy. 

Tîm Cefnogi Pobl  - Mae’r tîm yn sicrhau bod grant Rhaglen Cefnogi Pobl Llywodraeth Cymru 
yn ariannu’r gwasanaethau cefnogaeth tai mwyaf priodol i sicrhau’r canlyniadau gorau posibl i 
bobl. Mae hyn yn cynnwys cefnogi pobl ddiamddiffyn i’w galluogi i gynnal eu hannibyniaeth yn y 
gymuned ac i osgoi digartrefedd. 

Teleofal  - Mae Teleofal yn ffordd o ddarparu cymorth drwy offer telegyfathrebu yn y cartref. 
Mae’n defnyddio technoleg syml i reoli risg ac i roi i bobl y tawelwch meddwl sydd ei angen arnynt 
i fyw yn eu cartrefi’n hirach. Darperir offer teleofal drwy Siopau Offer Cymunedol a chânt eu gosod 
a’u monitro gan Carelink. Ar hyn o bryd mae yna dros 400 o dai yn Sir y Fflint lle mae Teleofal yn 
rhan o becyn gofal wedi ei asesu.



CERDYN POST O’R DYFODOL

Golygfeydd o ogledd Cymru

Mrs Beryl Smith

Unrhyw ffordd

Unrhyw dref 

Sir

Cod Post

Ymwadiad:

Enghraifft yn unig yw’r ‘cerdyn post o’r dyfodol’ hwn er 

dibenion hyfforddiant ac ni ellir gwarantu y bydd y 

gwasanaethau a nodir ar gael yn y dyfodol.

Annwyl Beryl
Diolch yn fawr am dy gerdyn hyfryd a’th eiriau caredig o anogaeth.  
Roeddwn i wedi cyrraedd pen fy nhennyn yr wythnos ddiwethaf efo Jim. Mae o wedi bod mor 
isel a doedd o ddim hyd yn oed yn gadael y tŷ i fynd â Pip am dro ac i nôl ei bapur! Dydi o heb 
fod o gwbl ers iddo ddechrau drysu a methu â chofio ei ffordd adra! A dwi’n ei chael hi’n 
anodd efo fy nghlun ac yn methu mynd â Pip am dro iawn.

Felly, mi wnes i be’ nes di ei awgrymu a chysylltu efo fy Un Pwynt Mynediad lleol.  Chdi oedd 
yn iawn, dim ond un alwad ffôn fu raid i mi ei gwneud. Mi siaradodd y ddynes glên efo fi a Jim; 
mi ddywedodd Jim wrthi mai’r unig beth oedd yn bwysig iddo fo oedd gallu mynd â Pip am 
dro, felly mi wnaethon nhw fy rhoi mewn cysylltiad efo hogyn ifanc clên o’r enw Alan sydd 
bellach yn mynd â Jim a Pip allan am dro unwaith yr wythnos – Cynllun Ffrindia’ maen nhw’n 
galw peth felly.
Mae hi hefyd wedi trefnu i ni gael ymweliad gan y Gwasanaethau Cymdeithasol fydd yn edrych 
ar ryw fath o offer GPS, sy’n golygu y bydd Jim yn gallu mynd allan ar ei ben ei hun a dod o hyd 
i’w ffordd adra. Mae Jim a finnau yn llawer hapusach. Fedra i ddarllen fy llyfr efo panad fach o 
de mewn heddwch. Roeddwn i wedi dotio ei bod yn gwybod am ddementia Jim yn barod, a’i 
fod o wedi cael Ffisiotherapi y llynedd ar ôl disgyn, achos roedd o wedi’i gofrestru ar eu system 
yn barod!

Roedd ganddi ddiddordeb ynof innau hefyd, fel gofalwr Jim. Roedd hi mor braf siarad efo 
rhywun oedd yn gwrando ar fy mhryderon i, a rhywun oedd eisiau helpu. Ar ddiwedd ein sgwrs, 
mi wnaethon ni gytuno y byddai hi’n fy nghyfeirio at y Gwasanaeth Cynnal Gofalwyr. Maen 
nhw’n cynnig pob math o gymorth. Mae hi hefyd am anfon rhestr o asiantaethau preifat lleol 
all helpu efo siopa a glanhau fydd yn ddefnyddiol i mi ar ôl llawdriniaeth ar fy nghlun – mi 
wnes i anghofio sôn mai ym mis Mehefin fydd hynny’n digwydd rŵan.
Gobeithio fod dy deulu’n cadw’n iawn.
Cofion gorau
Maureen 
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