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Cyflwyniad 
Croeso i’m hadroddiad blynyddol ar waith Gwasanaethau Cymdeithasol yng Nghaerdydd 
rhwng Ebrill 2017 a Mawrth 2017.  

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol yw fy rôl i yng Nghyngor Caerdydd, a rhan o’m 
swydd yw rhoi gwybod i chi fy marn ar berfformiad Gwasanaethau Cymdeithasol y Cyngor.  

Mae fy adroddiad yn rhoi gwybod i chi am berfformiad y Cyngor o ran datblygu 
gwasanaethau sy’n galluogi pobl yng Nghaerdydd i wneud y canlynol:  

 Cael gwybodaeth, cyngor a chymorth, 
 Cael gofal a chymorth pan fo hawl ganddyn nhw ac ar ôl asesiad. 

Dyma wythfed Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol.   
Dyma’r un cyntaf ers i Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 
ddod i rym.  

 

Tony Young 

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol, Cyngor Caerdydd 
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Ffeithiau a ffigurau am Wasanaethau 
Cymdeithasol yng Nghaerdydd 
 

357,200 yw poblogaeth Caerdydd (yn 2015).  

Mae 73,500  o blant a phobl ifanc 0-17 oed.  

 O’r rhain, mae 2,473 o blant a phobl ifanc yn cael cymorth gan Wasanaethau 
Plant ar unrhyw un adeg. 

Mae 283,700 o oedolion 18 oed a hŷn.  

 O’r rhain, mae 7,719 o oedolion yn cael cymorth gan Wasanaethau Oedolion ar 
unrhyw un adeg   

Bob blwyddyn, mae miloedd o bobl yng Nghaerdydd yn cyflawni deilliannau gwell 
oherwydd y cymorth y maen nhw’n ei gael gan Wasanaethau Cymdeithasol Caerdydd. 
Rydym ni’n helpu’r bobl hynny drwy roi’r canlynol iddyn nhw: 

 cymorth byrdymor, neu 
 gyfnod hwy o ofal sy’n ei helpu i fyw bywydau annibynnol.  
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Gwasanaethau i oedolion 
Mae’r gwasanaethau i oedolion yn un o brif flaenoriaethau Cyngor Caerdydd ac 
mae’n cael cefnogaeth gref gan y Cabinet a Phrif Weithredwr.  

Rydym ni’n arbennig o ymroddedig i wella gwaith atal er mwyn gwneud y mwyaf 
o’r cyfleoedd i bobl fyw mor annibynnol a diogel â phosibl.  

Eleni, cafodd Gwasanaethau Oedolion y canlynol:  

 8,102 o ymholiadau, a 
 837 o atgyfeiriadau Diogelu Oedolion Agored i Niwed. 

Cafodd 7,289 o oedolion eu hasesu neu eu hadolygu yn ystod y flwyddyn, a bu 7,719 
o oedolion yn destun cymorth gan y gwasanaethau ar 31 Mawrth 2017. O’r rheini:  

 1,022 oedd yn cael gofal preswyl a nyrsio,  
 3,505 oedd yn byw gartref gyda phecynnau gofal cymdeithasol 
 a  3,192 oedd yn cael gwasanaethau eraill. 

Cynorthwyo pobl i fyw’n annibynnol fu prif nod Gwasanaethau Oedolion eleni drwy eu 
galluogi i ddatblygu’r sgiliau i fyw ar eu pennau eu hunain.  

Rydym ni’n gwneud hynny drwy wneud y canlynol:  

 eu cynorthwyo drwy wneud addasiadau rhesymol yn eu tai, a  
 darparu gwasanaethau mewn ffordd sy’n bodloni eu hanghenion a’u deilliannau.  

O ganlyniad i’r ymdrech:  

 Bu rhagor o oedolion yn cael Taliadau Uniongyrchol – o 615 ar 31 Mawrth 2016 i 
621 ar 31 Mawrth 2017.  

 Cafodd rhagor o oedolion gymorth i fod yn annibynnol heb wasanaethau parhaus.   
Gwnaethom ni hynny drwy ddefnyddio ymyriadau byrdymor.   O edrych ar 
ganrannau, bu cynnydd o 72.6% (488 / 672) yn 2015/16 i 90.8% (461 / 508) yn 
2016/17. 

 Mae Gwasanaethau Cymdeithasol yn gwybod am fwy o ofalwyr (oedolion) 18 a hŷn 
a chafodd y rheini gynnig asesiad neu adolygiad o’u hanghenion.   O edrych ar 
ganrannau, bu cynnydd o 76.8% (2,735 / 3,562) yn 2015/16 i 79.5% (2,833 / 3,563) 
yn 2016/17. 

 Bu gostyngiad yn y gyfradd Oedi Wrth Drosglwyddo Gofal i 5.22 o 11.18 yn 2015/16.  
 Bu gostyngiad yn nifer y bobl hŷn yng nghartrefi gofal yr awdurdod.    Fesul 1,000 o’r 

boblogaeth, bu gostyngiad o 17.6 ar 31 Mawrth 2016 i 16.6 ar 31 Mawrth 2017. 
 

Beth ddywedoch chi:  “Bu Tŷ Canna’n allweddol o ran fy helpu i gael swydd 
ac i ailgydio yn fy mywyd”.  
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Gwasanaethau i blant 
Mae Gwasanaethau Plant yn parhau i fod yn un o brif flaenoriaethau’r Cyngor, gan 
dderbyn cefnogaeth gref gan y Cabinet a’r Prif Weithredwr. Yn 2016/2017, bu 
Gwasanaethau Plant yn canolbwyntio ar wella pethau fyddai’n gwneud y 
gwasanaeth yn fwy diogel ac yn fwy effeithiol i blant.  
 
 

Eleni cafodd Gwasanaethau Plant 29,389 o gysylltiadau / atgyfeiriadau.  

 Roedd 721 o blant yn derbyn gofal ar 31 Mawrth 2017, a 
 chafodd 191 eu cynnwys ar y Gofrestr Amddiffyn Plant. 

 
Bu llawer yn digwydd eleni yng Ngwasanaethau Plant.   Cafodd y Strategaeth Cam-
fanteisio’n Rhywiol ar Blant ei lansio a datblygom ni’r Strategaeth Rhianta Corfforaethol.   
Hefyd, cyflwynom ni’r Hyb Diogelu Amlasiantaethol a dechreuom ni ddarparu gwasanaethau 
yn null Arwyddion Diogelwch.  

 

Dyma fu’n blaenoriaethau yn ystod y flwyddyn:  

 Prydlondeb adolygiadau amddiffyn plant cychwynnol – bu hyn yn sefydlog ar 94.2% 
(374 / 397) o 94.4% (526 / 557) yn 2015/16.  

 Bu prydlondeb adolygiadau o blant mewn gofal yn sefydlog at 94.8% (1,928 / 2,033) 
– 94.5% (1,676 / 1,774) yn 2015/16.  

 Bu gwelliant ym mhrydlondeb ymweliadau statudol i blant sy’n derbyn gofal i 95.1% 
(1,933 / 2,033) o 86.6% (1,537 / 1,774) yn 2015/16. 

 
Parhaom ni i ganolbwyntio ar recriwtio a chadw gweithwyr cymdeithasol.   Bu ychydig o 
gynnydd yn nifer y swyddi gweithiwr cymdeithasol gwag yn 2015 – 2017 o 22.2% i 
23.5%.   Byddwn ni’n lansio rhaglen recriwtio newydd yn gynnar yn 2017 – 2018. 
 
Y prif reswm na fu gostyngiad yn nifer y swyddi gwag yw y bu mwy o drosglwyddo a dyrchafu 
yn fewnol.   Mae hynny’n awgrymu bod mwy’n cael eu cadw.  Oherwydd ein gwaith ar 
recriwtio a chadw hyd yn hyn, mae gennym ni weithlu mwy sefydlog ac rydym ni’n dibynnu 
llai ar staff asiantaethau. 
 
Rydym ni wedi cytuno i recriwtio mwy o Weithwyr Cymdeithasol pan fo’r holl swyddi 
gwag wedi’u llenwi.  Felly byddwn ni’n gallu darparu gwasanaethau a rheoli llwythi achos 
yn gyson a rheoli llif iach o staff sy’n mynd a dod heb orfod dibynnu ar Weithwyr 
Cymdeithasol drud o asiantaethau.  
 

Beth ddywedoch chi:  Dywedodd un person ifanc am y Cynllun Hyfforddi i 
Blant sy’n Derbyn Gofal ‘gwnaeth y cynllun hwn newid fy mywyd’.  
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Bob blwyddyn mae Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru yn adolygu 
Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Caerdydd.   Yn 2016/17, cafodd y canlynol ei nodi 
yn yr adolygiad:  

 

 Mae arweinyddiaeth sefydlog wedi rhoi cyfeiriad ac eglurder mawr eu hangen i’r 
adran.  Mae hynny wedi bod o fudd i’r gwasanaeth cyfan.  
 

 Cafodd timau Gwasanaethau Cymdeithasol eu hadleoli ac roedd  staff yn ystyried bod  
hynny’n rhywbeth cadarnhaol.   Mae gweithio ystwyth ar waith yng Ngwasanaethau 
Oedolion a Gwasanaethau Plant bellach.  Mae bod yn yr un lle yn galluogi 
Gwasanaethau Oedolion a Phlant i gydweithio’n well.  
 

 Mae Cyngor Caerdydd yn ymateb yn dda i heriau presennol yng Ngwasanaethau 
Oedolion o ran y cynnydd parhaus yn niferoedd achosion gofal.   Mae’r awdurdod lleol 
wedi darparu rhagor o adnoddau er mwyn ymateb yn effeithiol i geisiadau person 
cysylltiedig.   Mae pedwar gweithiwr cymdeithasol wedi cael eu penodi i’r tîm hwn.  
Bydd AGGCC yn ailymweld â’r tîm hwn yn y flwyddyn nesaf.  
 

 Mae cyngor Caerdydd wedi ymateb yn dda i anghenion tai plant ar eu pen eu hunain 
yn ceisio lloches.   Mae Caerdydd wedi arwain gwaith i gydlynu’r broses o anfon plant 
at awdurdodau lleol ledled Cymru ac mae wedi ymrwymo i sicrhau bod pobl ifanc yn 
cael gofal priodol.  
 

 Bu cynnydd sylweddol o ran lleihau nifer yr achosion o oedi wrth drosglwyddo gofal.  
Mae timau ysbytai wedi cael rhagor o adnoddau. Mae hynny, ynghyd â gwella 
trefniadau partneriaeth â Bwrdd Iechyd y Brifysgol, wedi lleihau amseroedd rhyddhau 
o’r ysbyty oherwydd rhesymau gofal cymdeithasol.  
 

 Mae adnoddau gwasanaethau gofal yn y cartref a gofal preswyl yn parhau i fod yn 
fregus.   Rydym ni’n gwybod am un broblem yn benodol gyda digonolrwydd 
darpariaeth nyrsio demensia.  Mae’n gadarnhaol nodi bod yr awdurdod lleol wedi 
dechrau ymgyrch recriwtio fawr gyda nifer o wasanaethau gofal cartref er mwyn denu 
gweithwyr gofal i’r sector.   Mae adborth cynnar yn awgrymu rhywfaint o lwyddiant.  
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Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Llesiant (Cymru) 2014 a’n cyflawniadau 
 

Nod Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) yw gwella iechyd a lles:  

 pobl sydd angen gofal a chymorth 
 gofalwyr sydd angen cymorth.  

Rydym ni wedi edrych ar yr hyn rydym ni wedi’i wneud i gyflawni amcanion Deddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru).  

 

Gweithio gyda phobl i gyflawni deilliannau llesiant personol ar y cyd  

Rydym ni wedi: 

 helpu pobl i nodi eu hanghenion eu hunain a chyflawni eu deilliannau eu hunain 
drwy sefydlu’r gwasanaethau  Pwynt Cyswllt a Gwybodaeth Cyntaf, Cyngor a 
Chymorth gydag asiantaethau partner. 

 dechrau cynllun Pan Fyddaf yn Barod er mwyn rhoi cymorth gwell i bobl ifanc sy’n 
pontio rhwng gofal maeth ac annibyniaeth.  

 cynnydd yn nifer y Taliadau Uniongyrchol ar gyfer plant ac oedolion o 905 yn 2015 
– 2016 i 933 yn 2016 – 2017. Felly mae mwy o bobl yn gallu gwneud eu dewisiadau 
eu hunain a chymryd rheolaeth o’u gwasanaethau gofal.   

 Rhoi cymorth i bobl i gyfrannu at gynllunio eu gofal eu hunain ar ôl adolygu 
darpariaeth eiriolaeth Cyngor Bro Morgannwg.  

 

Gweithio gyda phobl a phartneriaid i ddiogelu a hyrwyddo iechyd corfforol, iechyd 
meddwl a lles emosiynol pobl: 

Ein cyflawniadau: 

 Gwnaeth ein mentrau ataliol helpu i stopio 344 o blant rhag cael eu derbyn i’r 
systemau gofal a rhag cael eu rhoi ar y Gofrestr Diogelu Plant.  

 Gostyngwyd nifer yr Oedi Wrth Drosglwyddo Gofal oherwydd rhesymau gofal 
cymdeithasol o 263 yn 2015 – 2016 i 123 yn 2016 – 2017.  

 Mae ansawdd gofal mewn cartrefi preswyl wedi gwella.   Mae nifer y darparwyr 
gofal preswyl dan ‘pryderon cynyddol’ wedi gostwng o 11 ym mis Mawrth 2016 i 3 
ym mis Mawrth 2017.  
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 Mae nifer y bobl fu’n destun achos yn y System Cyfiawnder Troseddol am y tro 
cyntaf wedi gostwng o 120 yn 2015 – 2016 i 209 yn 2016 – 2017. Rydym ni felly’n 
cyflawni deilliannau gwell i bobl ifanc yng Nghaerdydd.  
 

Rhoi camau ar waith i amddiffyn a diogelu pobl rhag cam-drin, esgeuluso neu 
niwed.  

Ein cyflawniadau: 

 Mae lleisiau plant a’u teuluoedd bellach yn cael eu clywed yn fwy effeithiol.  
 Mae plant yn cael eu hamddiffyn yn well rhag achosion o Gam-fanteisio’n Rhywiol 

ar Blant, diolch i Strategaeth Cam-fanteisio’n Rhywiol ar Blant.  
 Mae 3,505 o oedolion mewn gofal cartref a 1,074 o oedolion mewn gofal 

preswyl/nyrsio yn cael eu diogelu’n well drwy leihau nifer y darparwyr dan ‘bryderon 
cynyddol’.  

 Mae ymatebion mewn achosion o ddiogelu plant ac oedolion yn gwella oherwydd 
bod trafodaethau strategaeth amlasiantaeth yn digwydd ar unwaith.   Felly mae 
ymatebion yn digwydd yn gynt.  

Annog a chefnogi pobl i ddysgu, datblygu a chyfranogi mewn cymdeithas 

Ein cyflawniadau: 

 Cyfleoedd gwell i blant sy’n derbyn gofal a phlant sy’n gadael gofal diolch i’r Cynllun 
Hyfforddi Plant sy’n Derbyn Gofal.   Mae 31 o bobl ifanc wedi dechrau ar leoliadau 
hyfforddi ac mae 7 person ifanc wedi derbyn prentisiaethau.  

 Helpu troseddwyr ifainc i gyflawni eu llawn botensial drwy wella ymgysylltiad ym 
meysydd addysg, hyfforddiant a chyflogaeth.   Bu dwy awr ychwanegol o 
ymgysylltu’r wythnos gyda phobl ifanc oed ysgol, a 2.4 awr yr wythnos â phobl ifanc 
hŷn nag oed ysgol, drwy gydol eu cyfnod o gael cymorth y Gwasanaeth Troseddau 
Ieuenctid.  

 Cyflawnodd plant sy’n derbyn gofal ddeilliannau addysgol gwell.   Cyflawnodd 
73.1% o blant y Dangosydd Pwnc Craidd yng Nghyfnod Allweddol 2, o’u cymharu â 
50% o blant sydd angen gofal a chymorth.  

 

Cynorthwyo pobl i ddatblygu’n a chynnal perthnasau domestig, teuluol a phersonol 
iach yn ddiogel: 

Ein cyflawniadau: 

 Rydym ni wedi gwella cymorth i oedolion drwy wasanaethau dydd o safon uchel.  
 Rydym ni wedi gweithio gyda chydweithwyr mewn cymunedau i gyflawni project 

peilot Gweithio yn Ardal Llanisien.  Mae’r project hwn yn annog oedolion i fynd i 
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weithgareddau cymdeithasol yn annibynnol drwy roi gwybodaeth, cyngor a 
chymorth iddynt.  

Gweithio gyda phobl, a rhoi cymorth iddyn nhw, i wella eu llesiant economaidd, 
cymdeithasu’n rheolaidd a byw mewn llety sy’n bodloni eu hanghenion.  

Ein cyflawniadau: 

 Rydym ni wedi gwella cyfleoedd i blant sy’n derbyn gofal drwy’r cynllun hyfforddi 
Plant sy’n Derbyn Gofal.  

 Mae project Iach a Llesol yn parhau i roi cymorth i bobl i fynd i weithgareddau yn y 
gymuned sy’n bodloni eu hanghenion a’u deilliannau targed. 
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Heriau yn y dyfodol  

 

Y prif heriau i Wasanaethau Cymdeithasol Caerdydd:  

1 Parhau i roi Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 ar 
waith.  

2 Gwneud y paratoadau olaf ar gyfer y Gwasanaeth Integredig a’r Strategaeth 
Ariannol ar gyfer 2017-2022/27 er mwyn sicrhau dyfodol cynaliadwy i 
Wasanaethau Cymdeithasol.  

3 Symud meysydd datblygu integredig allweddol yn rhanbarthol gyda Chyngor Bro 
Morgannwg, Bwrdd Iechyd y Brifysgol a phartneriaid.  

4 Parhau i ddarparu Pwynt Cyswllt Cyntaf a gwasanaethau Gwybodaeth Cyngor a 
Chymorth ym mhob rhan o’r Gwasanaethau Cymdeithasol erbyn mis Mawrth 
2018. 

5 Blaenoriaeth allweddol yn 2017 - 2018 fydd datblygu fframwaith strategol 
integredig a chlir ar gyfer y Gyfarwyddiaeth.   Bydd hynny’n ein galluogi i 
sicrhau’r cydbwysedd mwyaf effeithiol rhwng cost a safon.   Bydd hynny’n 
sicrhau bod gwasanaethau’n cael eu llunio, eu caffael a’u rheoli mewn ffordd 
sy’n rhoi cymaint o fudd â phosibl i blant ac oedolion ac sy’n hyrwyddo 
annibyniaeth.  

6 Paratoi i roi Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 ar 
waith.  

 

 

Y prif heriau i Wasanaethau Plant:  

1 Gweithredu a sefydlu’r dull Arwyddion Diogelwch. 
2 Recriwtio a chadw mwy o Weithwyr Cymdeithasol i Blant.  Gwneud yn siŵr bod 

y Cyngor yn cyflawni ac yn cadw at gyfradd swyddi gwag sy’n is nag 18% erbyn 
2018 Mawrth 2018 er mwyn codi safonau a hybu lefelau safon a chymhwysedd 
staff.  

3 Lleihau niferoedd y plant sy’n derbyn gofal a pharhau i ganolbwyntio ar 
wasanaethau ataliol.  

4 Gwneud yn siŵr bod Strategaeth Cam-fanteisio’n Rhywiol ar Blant yn cael ei 
defnyddio ym mhob gwasanaeth er mwyn codi rhagor o ymwybyddiaeth mewn 
teuluoedd a chymunedau a chryfhau eu gallu i amddiffyn plant.  

5 Cryfhau gallu gwasanaethau cymdeithasol plant er mwyn mynd i’r afael ag 
anghenion mwyfwy cymhleth plant. 
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Y prif heriau sy’n wynebu’r Gwasanaethau Oedolion: 

1 Gweithio gyda phartneriaid i barhau i leihau nifer yr achosion o Oedi Cyn 
Trosglwyddo Gofal oherwydd rhesymau gofal cymdeithasol.  

2 Mae diffygion yng ngallu’r gofal cartref a nyrsio’n parhau i fod yn bryder gan ei 
fod yn lleihau’r gallu i ddechrau pecynnau gofal newydd.  Mae hyn yn arwain at 
gynnydd mewn amseroedd aros ac oedi cyn gadael yr ysbyty. 

3 Heriau o ran cyllid Gofal Iechyd Parhaus.  Rhaid i ni roi cymorth i Weithwyr 
Cymdeithasol ymdrin â thrafodaethau ynghylch cyfrifoldebau ariannu gyda 
phartneriaid Iechyd.  

4 Neilltuom ni adnoddau ychwanegol yng nghyllideb 2016 - 2017 i adlewyrchu 
effaith pwysau'r costau sy'n gysylltiedig â’r Cyflog Byw Cenedlaethol (CBC).  
Byddwn ni’n cymryd camau tebyg yng nghyllideb 2017 - 2018.  

5 Datblygu Strategaeth Cyfleoedd Dydd Anableddau Dysgu a pharatoi achos 
busnes effeithiol ar gyfer ailddatblygu Canolfan Ddydd Tremorfa. 

6 Datblygu a gweithredu Strategaeth Tai Pobl Hŷn mewn partneriaeth â 
Chymunedau. 

7 Rhoi argymhellion yr Adolygiad Gwasanaethau Cymunedol ar waith.   Gweithio 
gyda Bwrdd Iechyd y Brifysgol ar fodel nesaf y Gwasanaethau Iechyd Meddwl 
Cymunedol. 


