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Rhifyn 2 | Ionawr 2018  YN Y RHIFYN HWN 

Croeso i ail rifyn Newyddion Gorllewin 
Cymru - llythyr newyddion Partneriaeth 
Gofal Gorllewin Cymru.  

Mae Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru yn 
un o saith partneriaeth strategol a sefydlwyd 
ledled Cymru sy’n goruchwylio’r broses o 
gyflawni’r agenda Gwasanaethau 
Cymdeithasol Cynaliadwy a thrawsnewid 
gofal a chymorth fel y bo'r angen dan 
Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Llesiant (Cymru) 2014.  

Mae Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol 
Gorllewin Cymru yn cael ei gefnogi gan yr 
Uned Cydweithredu Rhanbarthol, sy'n cael 
ei chynnal gan Gyngor Sir Caerfyrddin. Mae'r 
Uned yn rhoi cymorth strategol i'r Bwrdd 
Partneriaeth Rhanbarthol (DOLEN) ac mae'n 
cydlynu'r gwaith o ddatblygu a darparu'r 
rhaglen ranbarthol. Mae'r Uned yn cael ei 
chynnal gan Gyngor Sir Caerfyrddin a'i 
chartref yw 3 Heol Spilman, Caerfyrddin, er 
bod y staff yn gweithio ar draws y rhanbarth 
a chyda'r holl bartneriaid strategol. 

Mae enwau a manylion cyswllt staff yr Uned 
Cydweithredu Rhanbarthol i’w gweld isod: 

Martyn Palfreman, Pennaeth Cydweithredu 
Rhanbarthol, MJPalfreman@sirgar.gov.uk  
Rhif ffôn: 01267 228978 

Kim Neyland, Rheolwr Busnes a Rhaglen 
Ranbarthol, KNeyland@sirgar.gov.uk          
Rhif ffôn:  01267 228709 

Kevin Pett, Rheolwr y Rhaglen Integreiddio 
Gwasanaethau a Chronfeydd ar y Cyd, 
KPett@sirgar.gov.uk  

Rhif ffôn: 01267 228777 

Rebecca A Jones, Rheolwr Rhaglen y 
Gweithlu Rhanbarthol, 
reajones@sirgar.gov.uk  

Rhif ffôn: 01267 228755                    

Angela M Phillips, Rheolwr y Rhaglen 
Comisiynu Integredig ac Atal, 
AngPhillips@sirgar.gov.uk  

Rhif ffôn: 01267 228335 

Michael McClymont, Swyddog Cyllid a 
Chymorth Busnes, 
mmcclymont@sirgar.gov.uk    

Rhif ffôn: 01267 228958 

Jessica Rees, Swyddog Gweinyddol, 
JessicaARees@sirgar.gov.uk  

Rhif ffôn: 01267 228756 

 

 

 

 

Cronfeydd Cyfun 
Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Llesiant (Cymru) yn ei gwneud yn ofynnol i 
fyrddau partneriaeth rhanbarthol hyrwyddo'r 
broses o integreiddio gwasanaethau allweddol o 
fewn eu hardaloedd ac i sefydlu cronfeydd cyfun  
mewn perthynas â swyddogaethau cartref gofal, 
swyddogaethau cymorth i deuluoedd, a 
swyddogaethau a wneir ar y cyd mewn ymateb i'r 
asesiad o'r boblogaeth.   

Tudalen 2 

 

System Wybodaeth Gofal 
Cymunedol Cymru (WCCIS)  

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Llesiant (Cymru) yn rhoi cryn bwyslais ar 
gydweithredu a gweithio mewn partneriaeth ag 
asiantaethau, a dinasyddion, er mwyn sicrhau 
bod y cymorth gorau posibl ar gael i'r rheiny y 
mae arnynt angen gofal a chymorth yn ein 
cymunedau.  

 Tudalen 3 

 

Cwrdd â’r Tîm 
Cyflwyniad i aelodau Tîm yr Uned Cydweithredu 
Rhanbarthol. Rebecca Jones, Rheolwr Rhaglen y 

Gweithlu, sy'n cael sylw yn y rhifyn. Tudalen 3 

Uned Cydweithredu 
Rhanbarthol 
Gan Martyn Palfreman 
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Penodwyd Rebecca Jones yn Rheolwr Rhaglen y Gweithlu Rhanbarthol ym mis Gorffennaf. Mae ei rôl yn cynnwys: 

 Goruchwylio datblygiad strategaeth gweithlu rhanbarthol.  

 Darparu rhyngwyneb gyda Gofal Cymdeithasol Cymru mewn perthynas â gwella a datblygu'r gweithlu ac ymchwil a datblygu.  

 Gweithio gyda'r Rheolwyr Hyfforddiant lleol wrth lunio a darparu Rhaglen Datblygu'r Gweithlu Gofal Cymdeithasol a'r Grant Hwyluso 
rhanbarthol a ddarperir gan Ofal Cymdeithasol Cymru i gefnogi gweithgarwch trawsnewid.  

 Meithrin gallu'r trydydd sector a'r sector annibynnol i gyflawni newidiadau i'r gofal a'r cymorth sy'n ofynnol gan y Ddeddf.  

 Symleiddio trefniadau llywodraethu er mwyn sicrhau y gall pob partner gyfrannu at ddatblygu'r strategaeth a'i darparu.  

Mae Rebecca yn cael sylw yn ein hadran 'Cwrdd â'r tîm' ar dudalen 3. 

 

 

 

Ym mis Awst penodwyd Angela Phillips yn Rheolwr y Rhaglen Ranbarthol sy'n goruchwylio'r ddwy flaenoriaeth strategol. Mae hi'n gyfrifol 
am ddatblygu amryw o ffrydiau gwaith, gan gynnwys:  

 Gwerthuso trefniadau atal, yn cynnwys cymorth yn y gymuned, Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth a Gofal trwy Gymorth Technolegol, 
gyda golwg ar sefydlu safonau a fframweithiau rhanbarthol.  

 Cefnogi cyflwyno Dewis ac Infoengine fel prif byrth gwybodaeth ar draws Gorllewin Cymru, gan gysylltu â gwasanaeth GIG 11.  

 Sicrhau bod trefniadau'n cyfrannu at strategaethau ehangach megis y rhaglen Trawsnewid Gwasanaethau Clinigol y mae Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Hywel Dda yn gwneud cynnydd o'i rhan  

 Integreiddio ymhellach arferion comisiynu ar draws y rhanbarth a chefnogi datblygiad proffesiynol parhaus ar gyfer y staff. 

 Gweithio gyda'r trydydd sector i atgyfnerthu ei rôl o ran darparu cymorth yn y gymuned.  

 Gwella ymgysylltu â darparwyr gwasanaethau ar draws sectorau i ddarparu gwasanaethau ar y cyd a sicrhau bod egwyddorion gwerth 
cymdeithasol yn rhan annatod o ofal a chymorth  

Gellir cysylltu ag Angela ar AngPhillips@sirgar.gov.uk Rhif ffôn: 01267 228335 

 

 

Mae integreiddio gwasanaethau gofal a chymorth yn effeithiol yn hanfodol i sicrhau bod pobl yn cael gwasanaethau cydgysylltiedig ac 
ymatebol. Mae'r ffocws mewn perthynas â'r flaenoriaeth hon wedi bod ar:  

 Datblygu cytundeb integreiddio cyffredinol ar gyfer y bartneriaeth, a fydd yn gwneud ymrwymiad a rennir i gydweithio a thanategu 
trefniadau integredig mewn meysydd gwasanaeth unigol  

 Sefydlu cronfa gyfun rithwir ar gyfer cartrefi gofal ar draws y rhanbarth, â chymorth gan gontract rhanbarthol sengl a threfniadau 
comisiynu integredig. Bydd y trefniadau ar waith erbyn mis Ebrill 2018 ac yn ffurfio sail ar gyfer integreiddio pellach dros y 12 i 18 mis 
nesaf, mewn perthynas â gwasanaethau i bobl hŷn a meysydd allweddol eraill megis anabledd dysgu 

 Dechrau adolygiad o Wasanaethau Offer Cymunedol Integredig ym mhob un o'r tair ardal sirol, gyda golwg ar wella'r gwasanaeth a 
chael mwy o gysondeb yn yr hyn a gynigir  

Bydd y camau nesaf yn cynnwys clustnodi ac achub ar gyfleoedd i sefydlu rhagor o drefniadau cronfa gyfun, ar lefel sirol (mewn perthynas â 
gofal canolraddol yn Sir Gaerfyrddin), yn rhanbarthol (o ran Gwasanaethau Integredig Cymorth i Deuluoedd) ac yn lleol i gefnogi gofal 
cymunedol integredig fel elfen allweddol o drefniadau newydd a gaiff eu cyflwyno drwy'r rhaglen Trawsnewid Gwasanaethau Clinigol.  

Mae mwy o wybodaeth ar gael gan y Dr Kevin Pett, KPett@sirgar.gov.uk Rhif ffôn: 01267 228777 

Y diweddaraf am FLAENORIAETHAU 
RHANBARTHOL… 

Integreiddio Gwasanaethau a Chronfeydd 
Cyfun  
 

Datblygu'r Gweithlu 
 

Comisiynu Integredig / Gwybodaeth, Cyngor a 
Chymorth ac Atal  

mailto:AngPhillips@carmarthenshire.gov.uk
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Mae System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru yn system rheoli achosion gofal cymunedol lawn sy'n gweithio ledled y sector iechyd cymunedol a 
gofal cymdeithasol, sy'n cefnogi ymagwedd integredig at atgyfeiriadau, asesu, cynllunio cymorth a rheoli rhyddhau, apwyntiadau a defnydd gwelyau. 
O'r herwydd mae'n allweddol i'r ymagwedd ymatebol at gymorth, sy'n canolbwyntio ar y person, a ragwelwyd yn y Ddeddf, a gall wneud cyfraniad 
sylweddol at wella effeithlonrwydd ledled y system iechyd a gofal cymdeithasol, er enghraifft drwy gael gwared ar ddyblygu cofnodion, gwell 
cefnogaeth ar gyfer gweithio amlddisgyblaeth a rhyddhau'n gynt o'r ysbyty. Ynghyd ag ardaloedd eraill yng Nghymru, mae'r GIG a phartneriaid 
awdurdod lleol yng Ngorllewin Cymru wedi ymrwymo i weithredu'r system i helpu i gyrraedd y nodau hyn.  

Mae'r system eisoes yn fyw yng Ngheredigion a bwriad Cyngor Sir Caerfyrddin, Cyngor Sir Penfro a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yw 
mabwysiadu'r system erbyn 2019-20. Mae achos busnes rhanbarthol wedi cael ei gymeradwyo a chytunwyd ar gynllun gweithredu sy'n cynnwys 
cydweithredu dwys â Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru a chyflenwr y system, er mwyn sicrhau ei bod yn bodloni gofynion lleol cyn ei mabwysiadu, 
ynghyd â chamau penodedig i integreiddio prosesau craidd ymhellach megis asesu ac atgyfeirio cyn bod y system yn mynd yn fyw. Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Hywel Dda fydd y nesaf i lansio'r system, yn dilyn llwyddiant digwyddiad ymgysylltu â'r staff ym mis Tachwedd 2017, lle nodwyd ystod o 
fuddion a lle datblygwyd cynlluniau peilot lleol, yng Ngheredigion i gychwyn, er mwyn cefnogi modelau gwasanaeth newydd, integredig.  

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Martyn Palfreman, MJPalfreman@sirgar.gov.uk Rhif ffôn: 01267 228978  
 

 

Mae Grŵp Rhaglen Anableddau Dysgu Rhanbarthol ar waith, a bydd yn gweithio dros y misoedd nesaf i ddatblygu cynllun manwl a fydd yn rhoi bod i 
newidiadau sylfaenol i'r ffordd caiff gwasanaethau eu comisiynu a'u darparu. Caiff y cynllun ei ategu gan 'fodel cynnydd', sy'n helpu pobl ag anabledd 
dysgu i fyw'r bywyd maent yn ei ddewis drwy amrywiaeth o ofal a chymorth hyblyg a fydd yn eu helpu i aros yn annibynnol am gyn hired â phosibl ac i 
aros mewn cysylltiad â'u cymunedau lleol. Mae Datganiad Rhanbarthol o Sefyllfa'r Farchnad, sy'n manylu ar y gwasanaethau presennol ac yn clustnodi 
meysydd i'w newid, wedi cael ei lunio mewn partneriaeth â darparwyr a bydd yn cael ei gyhoeddi ym mis Ebrill.  

Mae'r rhaglen Trawsnewid Gwasanaethau Iechyd Meddwl wedi ymgysylltu â defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr, ac mae modelau gofal newydd yn 
cael eu datblygu ar hyn o bryd i ymgynghori rhagor yn eu cylch ac i'w gweithredu fel rhan o'r rhaglen Trawsnewid Gwasanaethau Clinigol a arweinir 
gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.  

I gael rhagor o wybodaeth am Anableddau Dysgu, cysylltwch â Clare Hale  Clare.hale@wales.nhs.uk neu am Iechyd Meddwl, cysylltwch â Thomas 
Alexander Thomas.alexander@wales.nhs.uk 

 

 

Roedd Rebecca yn gweithio yn y diwydiant technoleg fel rheolwr pobl cyn symud i'r sector cyhoeddus 13 mlynedd yn ôl.  Yn dilyn cyfnod yn gwneud 
gwaith interim ar gyfer Iechyd, ymunodd â thîm Adnoddau Dynol Gofal Cymdeithasol Cyngor Sir Caerfyrddin, ac yna Adnoddau Dynol Ysgolion, lle 
bu'n helpu rheolwyr i ddod o hyd i atebion i heriau pobl a newid trefniadol. Yn dilyn hyn cododd cyfle i gael secondiad o    fewn Datblygu Sefydliadol, 
lle arweiniodd Rebecca sawl menter allweddol, yn fwyaf diweddar y Rhaglen Barod am Waith, sef prosiect profiad gwaith, 
prentisiaethau a chyfleoedd i raddedigion yn yr Awdurdod a Rhwydwaith Hyfforddiant Personol Sir Gaerfyrddin.  

Mae Rebecca yn angerddol dros hyfforddiant personol ac mae'n dal i fod yn aelod gweithgar o'r rhwydwaith.    

Mae'r sylfaen eang hon o brofiad gweithredol a strategol wedi arwain Rebecca at ei rôl bresennol fel Rheolwr Rhaglen y 
Gweithlu Rhanbarthol. Mae hon yn rôl newydd, wedi'i secondio o fewn y Tîm Cydweithredu Rhanbarthol yn yr Adran 
Cymunedau.  Cyfrifoldeb Rebecca yw darparu cymorth strategol i Bartneriaeth Gofal Gorllewin Cymru drwy ddatblygu 
strategaeth gweithlu rhanbarthol a chyflawni alinio a datblygu'r gweithlu'n effeithiol ar draws y rhanbarth. Yn sgil newidiadau 
yn y ddeddfwriaeth, mae angen trawsnewid y gweithlu Gofal Cymdeithasol a bydd rôl Rebecca yn allweddol o ran gyrru'r 
agenda hon yn ei blaen.  

System Wybodaeth Gofal 
Cymunedol Cymru (WCCIS) 

Trawsnewid Gwasanaethau Anableddau Dysgu ac Iechyd 
Meddwl 

“Bydd System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru yn allweddol ar gyfer gofynion  Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 
(Cymru), gan alluogi asiantaethau i rannugwybodaeth briodol gan leihau'r angen i bobladrodd eu stori sawl gwaith,  
symleiddio asesu a rheoli gofal ac adrodd yn effeithiol ar y gofal a'r cymorth a ddarperir a'r canlyniadau a geir. Dyma pam y 
mae gweithredu'r system ar draws Gorllewin Cymru wedi cael blaenoriaeth gan y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol.” 

Sue Darnbrook, Cadeirydd Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gorllewin Cymru 

Cwrdd â’r Tîm 
 

Y mis hwn rydym yn cyflwyno Rebecca Jones, Rheolwr Rhaglen y Gweithlu Rhanbarthol 

 Datblygu  
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Diben y Gronfa Gofal Integredig yw annog 
gweithio integredig rhwng awdurdodau lleol 
a'r sectorau iechyd, tai, gwirfoddol ac 
annibynnol. Mae'r Gronfa'n cynnwys cyllid 
cyfalaf a refeniw. Ei bwriad yw cefnogi pobl 
hŷn, yn enwedig rhai sy'n eiddil, i gadw eu 
hannibyniaeth ac aros yn eu cartrefi eu 
hunain, gan osgoi derbyniadau diangen i'r 
ysbyty neu i ofal preswyl ac osgoi oedi pan 
fydd rhywun yn barod i gael ei ryddhau o 
ofal. Mae'r gronfa hefyd yn cefnogi pobl ag 
anableddau dysgu, plant ag anghenion 
cymhleth oherwydd anabledd neu salwch a 
gofalwyr – gan gynnwys gofalwyr ifanc. 

Sefydlwyd fforwm rhanbarthol o arweinwyr 
rhaglen y Gronfa Gofal Integredig, sy'n 
canolbwyntio ar nifer o feysydd allweddol 
mewn perthynas â datblygiad parhaus 
rhaglen y Gronfa Gofal Integredig, yn 
cynnwys:  

• Sicrhau mwy o gysondeb ar draws y rhaglen 
i gefnogi ymagwedd ranbarthol at raglenni 
perthnasol, e.e. mewn perthynas â 
gwasanaethau blaen ysbyty 

• Datblygu fframwaith canlyniadau cyson i 
gefnogi'r rhaglen 

• Lledaenu'r dysgu o raglenni penodol a 
ariennir megis y Rhaglen Eiddilwch 

• Cyflwyno her gan gymheiriaid  

• Sicrhau bod aliniad â blaenoriaethau, 
cynlluniau lleol a rhaglenni clwstwr 
Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru  

• Adnabod strategaethau ymadael lle y bo'n 
briodol  

Fel yn Ch1, roedd cyflawni canlyniadau 
mesuradwy yn ystod chwarter 2 yn well 
mewn prosiectau a sefydlwyd yn ystod 2016-
17, o ganlyniad i recriwtio'n llwyddiannus i 
swyddi gwag a chynyddu capasiti wrth i 
brosesau gael eu profi a'u mireinio. Gan i 
broblemau disgwyliedig ynghylch sefydlu a 
recriwtio greu oedi o ran cynnydd ar rai 
prosiectau yn ystod Chwarter 2, disgwylir y 
bydd canlyniadau mwy pendant yn achos 
gweddill y prosiectau o Chwarter 3 ymlaen. 
Bydd adolygiad arfaethedig gan gymheiriaid 
o gynnydd yn nodi unrhyw faterion pellach y 
mae angen eu hystyried a'u datrys o bosibl.  

Mae gwaith ar y gweill i ddatblygu 
fframwaith canlyniadau rhanbarthol, sy'n 
seiliedig ar y fframwaith canlyniadau 
cenedlaethol ac sydd wedi'i gysylltu â 
llwybrau ar gyfer cyflawni. O ganlyniad i 
weithdai llwyddiannus i hyrwyddo 

ymagwedd fwy seiliedig ar ddeilliannau a 
chanlyniadau at adrodd, mae rhaglen i 
raeadru'r dysgu ar draws y rhanbarth yn cael 
ei hystyried, mewn partneriaeth â 
chydweithwyr sy'n datblygu'r gweithlu.  

Mae rhaglenni megis Gwasanaethau 
Cynghori a Chydgysylltu ynghylch 
Trosglwyddo Gofal (TOCALS) yn Sir 
Gaerfyrddin; Accessing Alternatives to 
Admission (AAA) a'r Tîm Cymorth 
Amlasiantaeth (MAST) yn Sir Benfro yn 
arddangos cynnydd sylweddol o ran 
atgyfeirio i ddarpariaeth gymunedol 
effeithiol wrth ddrws blaen gwasanaethau 
aciwt, a thrwy hynny leihau'r niferoedd a 
dderbynnir. Ynghyd ag eraill a nodwyd yn 
ystod y broses adrodd chwarterol, mae'r 
rhaglenni hyn yn dangos canlyniadau tebyg 
yn y tair sir yn y rhanbarth, gan gynnig y cyfle 
i fireinio'r hyn a gynigir a datblygu 
ymagwedd fwy rhanbarthol at gyfuno 
cyllidebau a rheoli prosiectau yn ystod 17/18, 
wrth i waith fynd rhagddo'n hwylus i 
ddatblygu  ymagwedd fwy rhanbarthol a 
nodi strategaethau ymadael perthnasol 
mewn ymateb i dystiolaeth, fel y bo'n 
briodol. Mae dysgu o raglenni sy'n darparu 
gwerth ychwanegol i'r mentrau hyn yn cael ei 
adolygu yng nghyd-destun ehangach yr 
ymagwedd hon ar hyn o bryd. 

Mae'r gwasanaeth Cymorth Eiddilwch, a 
brofwyd fel prawf o gysyniad yn Sir 
Gaerfyrddin, wedi arddangos gwelliant 
sylweddol o ran canlyniadau maethol, ac, o'r 
herwydd, ar gyfer gweddill rhaglen 17/18 mae 
ymagwedd fwy rhanbarthol sy'n sefydlu 
dysgu yn hytrach na chynnig darpariaeth 
reng flaen yn cael ei hystyried mewn 
partneriaeth â datblygu'r gweithlu, yn 
ogystal ag adrodd ar ganlyniadau.  

Mae ymgysylltiad y trydydd sector yn y 
rhaglen yn parhau i gyflawni canlyniadau 
cadarnhaol. Mae'r astudiaethau achos o 
brosiectau megis Community Connectors yn 
Sir Benfro, Cydgysylltwyr Cydnerthedd 
Cymunedol yn Sir Gaerfyrddin a Hwyluswyr 
Integreiddio'r Trydydd Sector yng 
Ngheredigion yn arddangos i ba raddau y 
maent yn effeithio ar wasanaethau acíwt ac 
yn cael eu gwerthfawrogi gan y rheiny sydd 
wedi elwa ar eu gweithgareddau.  

Yn ogystal â datblygu ymagwedd fwy 
rhanbarthol at brosiectau cyfredol, mae cyllid 
wedi cael ei frigdorri i gefnogi nifer o raglenni 
rhanbarthol ar gyfer podiatreg, 
gwasanaethau ymyrraeth ymddygiadol i 
blant, cymorth i deuluoedd sy'n dioddef o 
achos dementia a datblygiad mentrau 

cymdeithasol. Yn y rhan fwyaf o achosion 
sefydlir rhaglenni cychwynnol, ac felly 
rhagwelir, trwy adeiladu ar y dysgu hyd yn 
hyn, gellir arddangos canlyniadau sylweddol 
yn ystod gweddill 17/18. Fodd bynnag, mewn 
rhai achosion, mae oedi o ran recriwtio wedi 
arwain at danwariant o ran y prosiect.  

O ganlyniad i'r gweithgarwch a gyd-gysylltir 
gan yr Uned Cydweithredu Rhanbarthol, mae 
ymagwedd fwy cydlynol i drawsnewid ac 
integreiddio yn dod yn fwyfwy amlwg ar 
draws y rhanbarth, wrth i berthnasoedd 
ffurfiol ac anffurfiol â phartneriaid a 
chydweithwyr ddatblygu ac aeddfedu. Mae'r 
ymagwedd hon yn cael ei llywio gan Gynllun 
Ardal Leol Gorllewin Cymru, sy'n cael ei 
ddatblygu ar hyn o bryd ar y cyd â 
phartneriaid a rhanddeiliaid rhanbarthol.  

CYFALAF Y GRONFA GOFAL INTEGREDIG  

 

Diweddariad Cynigion Cyfalaf y 
Gronfa Gofal Integredig  

Cyfarfu panel amlddisgyblaethol â 
swyddogion o'r Polisi Tai, Cartrefi a Lleoedd 
a Gwasanaethau Integredig o fewn 
Llywodraeth Cymru i asesu'r cynigion cyfalaf 
a gyflwynwyd gan ranbarth Gorllewin 
Cymru.  Mae Llywodraeth Cymru wedi 
cymeradwyo un deg pedwar cais allan o 
bymtheg, ac mae gwaith ar y gweill gyda'r 
prosiectau hynny sydd wedi cael eu derbyn. 
Cyflwynwyd y llythyr dyfarnu cyllid ar 27 
Tachwedd 2017 a rhestrir isod y ceisiadau a 
gymeradwywyd. 

1. Grant Arloesedd Cymunedau Gofalgar  
2. Menter Gymdeithasol Cyflogaeth â 

Chymorth 
3. Gwasanaeth Ymyrraeth Gynnar 
4. Y Gwasanaeth Asesu a Seibiant 
5. Cynnal annibyniaeth drwy ddarparu llety 

yn seiliedig ar atebion 
6. Prosiect Dewisiadau Lletya 
7. Cyfarpar cymunedol – darpariaeth 

gyffredinol a rhyddhau amser i ofalu 
8. Cynnal annibyniaeth drwy ddarparu offer i 

gefnogi pobl yn eu cartrefi eu hunain 
9. Rhyddhau amser i ofalu 
10. Gwasanaeth Technoleg Gynorthwyol a 

'Just Checking'  
11. Gwasanaeth Offer Cymunedol Integredig 

Sir Gaerfyrddin - Cyflwyno meddalwedd 
archebu newydd  

12. Technoleg Gynorthwyol, llesiant a 
gwasanaeth 

13. Byw'n annibynnol - cyfleusterau camu i 
lawr ar gyfer Anableddau Dysgu  

14. Gwelyau Cymunedol Gofal Integredig 
(camu i fyny/camu i lawr) 

Y Gronfa Gofal Integredig 2017/18 
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Mae Mrs. W yn ddynes 61 oed; cafodd hi 
ddiagnosis Sglerosis Ymledol a Diabetes math 
2. Mae Mrs. W yn byw gyda'i gŵr, sy'n brif 
ofalwr iddi.   Fe gwympodd Mrs. W a thorri ei 
phigwrn; roedd hi'n berson nerfus iawn a hefyd 
ar y pryd cadarnhawyd bod ganddi Haint Llwybr 
Wrinol. Yn ystod y cyfnod dreuliodd hi yn yr 
ysbyty, datblygodd Mrs. W thrombosis 
gwythiennau dwfn yn ei phen-glin a'i gafl, a 
arweiniodd at golli rhagor o symudedd.  

Cafodd asiantaeth annibynnol ei chomisiynu i 
gefnogi Mrs. W, fodd bynnag nid oedd yr 
asiantaeth wedi gallu dechrau'n brydlon, ac 
roedd cyfnod oedi o 7 diwrnod cyn rhyddhau 
Mrs. W o'r ysbyty yn edrych yn anochel. 
Camodd y gwasanaeth ymateb cyflym i'r 
adwy a sicrhau bod Mrs. W yn cael ei 
rhyddhau o'r ysbyty i'r cartref heb unrhyw 
oedi.   

 Dywedodd Mrs. W a'i theulu eu bod yn falch 
ei bod hi gartref, gyda chymorth y tîm 
Ymateb Cyflym. Cwblhawyd cynllun cyflawni 
gwasanaethau personol cyflawn gan y tîm 
Ymateb Cyflym ac fe'i defnyddiwyd yn 
effeithiol fel rhan o'r trosglwyddiad 
arfaethedig i'r asiantaeth annibynnol tymor 
hir ar y cychwyn. Yr adborth gan Mrs. W 
oedd ei bod hi a'i theulu'n teimlo bod pobl yn 
gwrando arnynt, eu bod yn cael eu 
gwerthfawrogi a'u bod yn hyderus wrth adael 
yr ysbyty.  

 

 

 

 

 

 

 

PMae gwasanaeth PIVOT yn atal derbyn rhywun i'r 
ysbyty yn ddiangen ac mae'n hwyluso trefniadau 
rhyddhau'n gynnar. Mae'r gwasanaeth yn agored 
i bawb, ond yn bennaf mae'n diwallu anghenion y 
boblogaeth oedrannus – roedd 75% o'r holl 
atgyfeiriadau yn 2016/17 dros 65 oed.  Ar ôl cael 
eu derbyn i'r ysbyty, dengys tystiolaeth bod 
cleifion oedrannus, ar gyfartaledd, yn aros yno 
am 10 diwrnod. Yn ogystal â bod yn gostus, yn 
aml nid yw hyn yn darparu'r canlyniadau gorau yn 
y tymor hir i'r unigolyn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Astudiaeth Achos 
Ymateb Cyflym 

Mrs. W. 

Prosiectau dan sylw yn adroddiad Chwarter 2 y 
Gronfa Gofal Integredig  

Cronfa Gofal Integredig 

(parhad).   
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CUSP – Esiampl Bevan 2018 
 

Mae carfan newydd o Esiamplau Bevan wedi dechrau ar eu taith Bevan. Mae Prosiect Cymorth Sir Gaerfyrddin Unedig (CUSP), wedi'i restru fel 
'Esiampl Arloesedd Bevan' ar gyfer 2018 ynghyd â llu o brosiectau eraill. Ewch i http://www.bevancommission.org/bevan-innovation-exemplars-2018 i 
weld y rhestr lawn. 

“Mae Comisiwn Bevan yn felin drafod annibynnol sy'n cynnwys arbenigwyr rhyngwladol a fydd yn 
helpu i herio arferion y GIG ar hyn o bryd a'r ffordd mae'n meddwl, er mwyn sicrhau ei fod yn addas at 
y dyfodol. Hefyd mae'n rhoi cyngor i Lywodraeth Cymru am yr holl faterion ynghylch iechyd, y GIG a 
gofal cymdeithasol yng Nghymru."  

Mae Academi Bevan yn fan lle gall pobl, gweithwyr proffesiynol a sefydliadau ddod ynghyd i gyd-
greu mewn modd nad yw'n gystadleuol. Dechreuodd yr Academi raglen Esiampl Bevan i arddangos 
prosiectau sy'n hyrwyddo cydweithredu, cefnogaeth ar gyfer arloesedd a dysgu yn y gwasanaeth 
iechyd.   

Lansiwyd CUSP yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ddydd Mercher 7 Mehefin 2017. 
Cefnogwyd y digwyddiad gan y Groes Goch Brydeinig, Age Cymru, y Gwasanaeth Gwirfoddol 
Brenhinol, Gofal Croesffyrdd Sir Gâr, Eiriolaeth Iechyd Meddwl Eiriol a Gofal a Thrwsio Sir Gâr.  

Beth mae CUSP yn ei wneud? 

Mae CUSP yn trin darparwyr trydydd sector sydd â chontract mewn ffordd integredig a 
chydweithredol ac yn ymestyn y model cydweithredol yn y gymuned.  

Caiff CUSP ei arwain gan y Groes Goch Brydeinig ac mae'n integreiddio'r 'Cynllun Rhyddhau o'r 
Cartref i'r Ysbyty' sy'n helpu cleifion i adael yr ysbyty pan fydd eu hanghenon nyrsio a'u hanghenon 
meddygol wedi cael eu diwallu. Maent yn rhoi cymorth emosiynol ac ymarferol i unigolion am gyfnod 
o hyd at chwe wythnos - yn union ar ôl rhyddhau - i hwyluso'r symudiad o'r ysbyty i'r cartref. Mae'r 
gwasanaeth ar agor i'r holl gleifion sy'n oedolion yn awdurdodau unedol Castell-nedd, Port Talbot a Sir Gaerfyrddin. Mae'r gwasanaeth hefyd yn 
helpu cleifion (18-65 oed) sy'n cael eu hatgyfeirio o ysbytai yn Ymddiriedolaeth GIG Abertawe ac mae'n rhoi cymorth i bobl am hyd at 12 wythnos ar 
ôl iddynt gael eu rhyddhau. Mae'r prosiect yn cynnig cymorth penodol ar gyfer dementia / nam gwybyddol. Yn nigwyddiad lansio CUSP soniodd 
Tony, sy'n defnyddio'r gwasanaeth, am sut mae ei fywyd wedi cael ei drawsnewid gan y cymorth mae ef wedi bod yn ei gael gan y gwasanaeth.  

Roedd Rachel Gegeshidze o Spice yn rhan o'r digwyddiad lansio a rhoddodd gyflwyniad am gydgynhyrchu a chynnal gweithdy mini, lle trafodwyd 
gwerth yr ymagweddau, sy'n cynnwys cyfranogiad cynyddol ac ymgysylltu gwirioneddol, perchenogaeth a grymuso Dinasyddion, ynghyd â chael 
cymuned mwy cydnerth a chydlynol.  

I gael rhagor o wybodaeth am CUSP, cysylltwch â JWilkinson@sirgar.gov.uk 

 

Rhowch eich barn inni:  

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu adborth am y llythyr newyddion hwn, neu os hoffech i eitemau penodol gael sylw yn rhifynnau'r dyfodol, 
anfonwch nhw at Michael McClymont mmcclymont@sirgar.gov.uk 

I ddod yn y rhifyn nesaf (Ebrill 2018): 

Y diweddaraf am Ofalwyr  

Cynllun Ardal Gorllewin Cymru  

Mae rhagor o wybodaeth ynghylch Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru ar gael yma: http://www.wwcp.org.uk 

Ymarfer Cyd-gynhyrchu 

Rachel Gegeshidze o Spice 

Tony – Defnyddiwr 
gwasanaeth gyda Staff y 
Groes Goch Brydeinig 

 

http://www.bevancommission.org/bevan-innovation-exemplars-2018
mailto:mmcclymont@carmarthenshire.gov.uk

