
Hawdd ei ddeall 

Gwasanaethau Cymdeithasol 
Caerdydd 
Beth rydyn ni wedi bod yn 
gweithio arno yn 2020 a 2021 
2020 

Mae’r ddogfen yma wedi cael ei hysgrifennu gan Gwasanaethau 
Cymdeithasol Awdurdod Lleol Caerdydd. Mae’n fersiwn hawdd 
ei ddeall o ‘Adroddiad Blynyddol Gwasanaethau Cymdeithasol 
Awdurdod Lleol Caerdydd 2020-2021.’ 
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Sut i ddefnyddio’r ddogfen yma 

Dyma fersiwn hawdd ei ddeall. Mae’r geiriau a beth 
maen nhw’n feddwl yn hawdd i’w darllen a’u deall. 

Efallai y bydd geiriau mewn ysgrifennu glas 
beiddgar yn anodd eu deall. Gallwch wirio beth 
mae’r geiriau mewn glas yn ei olygu ar dudalen 26. 

Lle mae’r ddogfen yn dweud ni mae hyn yn meddwl 
Gwasanaethau Cymdeithasol Caerdydd. Am ragor 
o wybodaeth cysylltwch gyda:

E-bost:     Kimbrown@cardif.gov.uk

Website: www.cardif.gov.uk 

Mae’r ddogfen yma wedi cael ei gwneud yn 
hawdd ei deall gan Hawdd ei Ddeall Cymru gan 
ddefnyddio Photosymbols. I ddweud  wrthyn ni 
beth rydych chi’n feddwl am y fersiwn hawdd ei 
ddeall yma, cliciwch yma. 
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Cyfwyniad 

Mae Gwasanaethau Cymdeithasol Caerdydd yn 
gweithio gydag oedolion a phlant sydd angen help i 
gefnogi eu diogelwch a’u llesiant. 
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Hawdd ei ddeall 

Gwasanaethau Cymdeithasol 
Caerdydd 
Beth rydyn ni wedi bod yn gweithio 
arno yn 2020 a 2021 2020 

Mae’r ddogfen yma wedi cael ei hysgrifennu gan Gwasanaethau 
Cymdeithasol Awdurdod Lleol Caerdydd. Mae’n fersiwn hawdd 
ei ddeall o ‘Adroddiad Blynyddol Gwasanaethau Cymdeithasol 
Awdurdod Lleol Caerdydd 2020-2021.’ 

Hydref 2021 

Mae llesiant yn golygu bod person yn hapus, yn 
iach ac yn gyforddus gyda’u bywyd a beth maen 
nhw’n ei wneud. 

Y fwyddyn yma rydyn ni hefyd wedi bod yn 
helpu pobl i gadw’n ddiogel ac yn iach yn ystod y 
pandemig COVID-19. 

Mae’r adroddiad yma am y gwaith rydyn ni wedi 
bod yn ei wneud 2020 a 2021. Fe fydd yn dweud 
wrthych chi beth rydyn ni wedi ei wneud hyd yn hyn 
a beth rydyn ni’n dal i weithio arno. 

Fe fyddwn ni hefyd yn dweud wrthych chi beth ydy 
ein blaenoriaethau ar gyfer 2021-2022. 

Blaenoriaethau – pethau pwysig i ganolbwyntio 
arnyn nhw 



 

 

 

 

 

 

Beth rydyn ni wedi bod yn 
gweithio arno y fwyddyn yma 

1. Gweithio gyda phlant ac oedolion i gael 
y gefnogaeth maen nhw ei angen. 

Rydyn ni wedi: 

▪ Gwrando ar blant. Maen nhw wedi dweud wrthyn 
ni sut maen nhw eisiau inni eu cadw’n ddiogel ac 
yn iach. 

▪ Gwella bywydau gofalwyr ifanc drwy

 - Cyfogi staf i ganolbwyntio ar weithio gyda nhw.

 - Creu gweithgareddau digidol maen nhw’n gallu 
ymuno ynddyn nhw drwy ddefnyddio eu fonau 
deallus, tabledi neu gyfrifaduron. 

▪ Gwrando ar ofalwyr ifanc. Maen nhw wedi 
dweud wrthyn ni sut mae COVID-19 wedi 
efeithio arnyn nhw. 

▪ Cefnogi ein Gweithwyr Cymdeithasol i weithio 
gyda’i gilydd a rhannu eu sgiliau. 

▪ Helpu pobl i ddefnyddio taliadau uniongyrchol i 
ddewis eu gofal a’u cefnogaeth eu hunain. 
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▪ Helpu pobl i barhau i fyw’n annibynnol yn eu 
cartref eu hunain. 

Fe fyddwn ni’n  parhau i weithio ar: 

▪ Cefnogi pobl ifanc i gymryd rhan mewn cynllunio 
eu dyfodol. 

▪ Gwneud yn siŵr bod oedolion yn cael eu cynnwys 
mewn penderfyniadau am y gwasanaethau gofal 
a chefnogaeth maen nhw’n eu defnyddio.  

▪  Trefniadau Amddifyn Rhyddid.  Camau ydy’r 
rhain rydyn ni’n  eu cymryd i gadw pobl yn 
ddiogel pan nad ydyn nhw’n gallu cytuno ar 
benderfyniadau am eu bywyd – er enghraift, os 
oes ganddyn nhw anabledd dysgu dwys.    

▪ Gwella mynediad i wasanaethau iechyd meddwl. 
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2. Amddifyn llesiant corforol a meddyliol 
plant ac oedolion. 

Rydyn ni wedi:  

▪ Cefnogi rhagor o blant a phobl ifanc i gael 
cefnogaeth ar gyfer eu iechyd meddwl pan maen 
nhw ei angen. 

▪ Helpu gofalwyr i gael cyngor a chefnogaeth pan 
maen nhw ei angen. 

▪ Cefnogi pobl i ddefnyddio eu fonau symudol, 
tabledi neu gyfrifaduron i:

 - cael help a chyngor
 - ymuno gyda grwpiau a gweithgareddau. 

▪ Datblygu ein gwasanaeth Pwynt Cyswllt Cyntaf, 
o’r enw y Fyddin Binc.  

Mae’r Fyddin Binc yn gweithio gyda phobl sydd 
yn yr ysbyty i:

 - darganfod beth sydd yn bwysig iddyn nhw

 - gwneud yn sŵr bod yr help cywir ar gael a

 - helpu nhw i fynd adref cyn gynted â phosibl. 
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▪ Helpu pobl i gael y gefnogaeth a’r ofer maen 
nhw ei angen i:

 - mynd adref o’r ysbyty yn fwy cyfym neu

 - peidio gorfod mynd i’r ysbyty yn y lle cyntaf. 

Fe fyddwn ni’n dal i weithio ar: 

▪ Gwella gwasanaethau i blant gydag anghenion 
gofal ac iechyd cymhleth. 

▪ Gwella mynediad i wasanaethau iechyd meddwl 
a llesiant i: 

- plant sydd yn derbyn gofal
 - pobl ifanc sydd yn gadael gofal

 - plant ac oedolion. 

Plant sydd yn derbyn gofal  – plant sydd 
yn byw mewn gofal. Yn derbyn gofal gan y 
Gwasanaethau Cymdeithasol. 
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▪ Gwella Gwasanaeth Cyfawnder Ieuenctid. 
Mae’r gwasanaeth yma yn gweithio gyda phobl 
ifanc sydd:

 - wedi gwneud trosedd

 - yn debygol o wneud trosedd. 

▪ Deall bod llawer o’r bobl rydyn ni yn eu cefnogi:

 - wedi bod drwy sefyllfaoedd dychrynllyd a llawn 
straen

 - yn teimlo wedi cynhyrfu am amser hir am y 
sefyllfaoedd maen nhw wedi eu dioddef. 

▪ Cael y gefnogaeth gywir i bobl anabl ar bob cam 
o’u bywydau. 

▪ Gwneud yn siŵr bod pobl yn mynd adref o’r 
ysbyty mor ddiogel a chyfym ag sydd yn bosibl. 

▪ Gwella ein gwasanaethau anabledd dysgu. 
Gweithio allan:

 - pa wasanaethau sydd eu hangen
 - sut rydyn ni’n gallu eu darparu nhw. 
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▪ Cefnogi pobl i ddeall sut maen nhw yn gallu 
helpu eu hunain i gadw’n ft ac iach. Yn enwedig 
wrth iddyn nhw fynd yn hŷn.  

3.Amddifyn plant ac oedolion rhag 
camdriniaeth a niwed. 

Rydyn ni wedi: 

▪ Gwella’r camau rydyn ni’n eu cymryd i gadw pobl 
yn ddiogel. Mae hyn yn cael ei alw yn diogelu. 

▪ Gwneud cynlluniau i gyfogi staf arbenigol i 
ddiogelu plant a theuluoedd. 

▪ Cyfogi staf arbenigol i weithio gyda phlant a 
phobl ifanc sydd:

 - Yn cael eu ecsbloetio
 - Mewn perygl o gael eu  ecsbloetio. 

Ecsbloetio – gorfod gwneud rhywbeth sydd 
ddim yn deg er lles person arall. 
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▪ Ei gwneud yn fwy hawdd i bobl adrodd am bryder 
ynghylch diogelwch rhywun. 

▪ Hyforddi ein staf mewn gweithdrefnau 
diogelwch. 

Gweithdrefnau – rhestr o gamau mae’n rhaid i 
bawb eu cymryd mewn rhai sefyllfaoedd. 

▪ Edrych i weld bod ein gweithdrefnau diogelwch 
yn gweithio yn dda. 

▪ Creu framwaith i’n helpu ni i ddeall beth sydd yn 
gweithio’n dda a beth sydd ddim yn gweithio’n 
dda mewn cartref gofal.   

Fframwaith – set o syniadau, gwerthoedd 
a chamau gweithredu i helpu cyrf i wneud 
penderfyniadau. 

▪ Datblygu framwaith i gefnogi plant o fynd yn ôl i 
fyw gyda’u teuluoedd os ydy hynny’n ddiogel. 
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Fe fyddwn ni’n dal i weithio ar: 

▪ Gwella ein gweithdrefnau  diogelu hyd yn oed 
ymhellach. 

▪ Darparu ein strategaeth i gefnogi plant sydd 
mewn perygl o gael eu  ecsbloetio. 

Strategaeth – cynllun gweithredu. 

▪ Gwneud yn siŵr bod pobl yn gwybod am ein 
strategaeth i gefnogi:

 - trais yn erbyn menywod

 - cam-drin domestig

 - trais rhywiol. 

▪ Darparu ein strategaeth i bobl sydd wedi mynd 
ar goll. 

▪ Meddwl am fyrdd gwahanol rydyn ni’n gallu 
cynnal cyfarfodydd a chynadleddau adolygu. 
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▪ Gwella ein gwasanaeth Dyletswydd Argyfwng 
sydd yn rhoi cefnogaeth yn y nos ac ar 
benwythnosau. 

▪ Creu framwaith i’n helpu ni i ddeall beth sydd yn 
gweithio’n dda a beth sydd ddim yn gweithio’n 
dda mewn gwasanaethau eraill rydyn ni’n talu 
amdanyn nhw. 

▪ Cael cyfarfodydd wyneb yn wyneb gyda phobl 
unwaith eto pan mae hi’n ddiogel. 

4. Cefnogi plant ac oedolion i ddysgu, 
datblygu ac ymuno gyda phethau.  

Rydyn ni wedi: 

▪ Gweithio gyda gwasanaethau addysg i gefnogi 
plant i fynd yn ôl i’r ysgol yn ystod y pandemig 
COVID-19. 
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▪ Gweithio gyda chyrf eraill i wneud yn siŵr bod 
plant yn cael:

 - y gefnogaeth gywir

 - yn y lle cywir

 - ar yr adeg cywir. 

▪ Gwneud cynnydd gyda chynlluniau i agor 
canolfan breswyl lle mae plant yn gallu aros tra 
ein bod ni yn: 

- darganfod pa anghenion sydd ganddyn nhw

 - darganfod y cartref cywir iddyn nhw sydd yn 
ateb eu hanghenion.  

▪ Datblygu llyfryn ‘Darllen amdana’i’ i helpu staf 
i ddod i adnabod oedolion sydd yn byw mewn 
cartref gofal.    

▪ Cefnogi pobl i ddefnyddio fonau deallus, tabledi 
neu gyfrifaduron i ymuno mewn gweithgareddau 
yn cynnwys:

 - 2 gŵyl Corf Egnïol, Meddyliau Iach ar gyfer 
pobl hŷn

 - hyforddiant cynhwysiant digidol. Helpu pobl 
i gadw mewn cysylltiad drwy eu fonau deallus, 
tabledi neu gyfrifaduron

 - grwpiau cymunedol. 
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▪ Creu gwefan Caerdydd sydd yn deall Dementia i 
bobl gyda phroblemau cof a’u teuluoedd. 

Fe fyddwn ni’n dal i weithio ar: 

▪ Gwasanaethau i blant sydd eisiau cefnogaeth 
ychwanegol gyda dysgu. 

▪ Gwneud newidiadau i’n gwasanaethau Maethu. 
Mae gofalwyr maeth yn gofalu am blant am 
gyfnod os nad ydy eu teulu biolegol yn gallu 
gwneud hynny. 

▪ Darparu ein strategaeth i gefnogi:

 - gwell addysg i blant sydd yn derbyn gofal
 - gwell cyfeoedd mewn Addysg, Cyfogaeth a 

Hyforddiant i bobl ifanc sydd wedi bod mewn 
gofal. 

▪ Datblygu ein gwasanaethau i blant sydd yn 
derbyn gofal a phobl ifanc sydd yn gadael gofal, 
yn cynnwys:

 - gwneud y broses mabwysiadu yn fyrrach. 
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▪ Gwneud Caerdydd yn lle gwell i fyw i bobl gyda 
Dementia. 

▪ Trefnu digwyddiadau a chyfeoedd a fydd o 
ddiddordeb i bobl o bob oed. 

▪ Cefnogi pobl hŷn i stopio iddyn nhw deimlo’n unig 
ac yn ynysig. 

▪ Hyforddi pobl i ddefnyddio ofer newydd a fydd 
yn cefnogi eu hannibyniaeth. 

Tudalen 17 



Tudalen 18 



 

 

 

 

 

5. Cefnogi pobl i gael perthnasoedd gyda’r 
bobl maen nhw’n  poeni amdanyn nhw.  

Rydyn ni wedi: 

▪ Cefnogi mabwysiadu i blant. Mae plentyn yn 
gallu cael eu mabwysiadu gan deulu os nad ydy 
eu teulu biolegol yn gallu gofalu amdanyn nhw 
ddim mwy. 

▪ Darparu gweithgareddau ar-lein i helpu pobl i 
ddatblygu perthnasoedd.  

Fe fyddwn ni’n dal i weithio ar: 

▪ Datblygu ein gwasanaethau i blant sydd yn 
derbyn gofal a phobl ifanc sydd yn gadael gofal, 
yn cynnwys:

 - lle mae plant yn gallu aros tra rydyn ni’n 
gweithio allan beth ydy eu hanghenion. 

▪ Darparu gwasanaethau i bobl yn agos at lle 
maen nhw’n byw. 
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6. Cefnogi pobl i rheoli eu harian, cael bywyd 
cymdeithasol a byw mewn cartref sydd 
yn ateb eu hanghenion. 

Rydyn ni wedi: 

▪ Gwella cyfeoedd mewn:

 - addysg

 - swyddi

 - tai i bobl ifanc sydd yn gadael gofal. 

▪ Cefnogi pobl hŷn i fyw yn annibynnol yn eu 
cartref eu hunain. 

▪ Gwneud yn siŵr bod pobl yn cael y budd-daliadau 
cywir. Arian ydy hwn gan y Llywodraeth i ateb eu 
hanghenion. 

▪ Gwneud yn siŵr bod pobl yn cael yr ofer maen 
nhw ei angen yn gyfym. 

Tudalen 20 



 

 

 

 

 

 

 

Fe fyddwn ni’n dal i weithio ar: 

▪ Gwneud yn siŵr bod digon o dai addas i bobl 
ifanc sydd yn gadael gofal. 

▪ Ffyrdd newydd a gwell o gefnogi pobl yn eu 
cartref eu hunain. 

▪ Gwella cyfeoedd yn ystod y dydd i bobl gydga 
anableddau dysgu. 

7.Cefnogi ein staf yn ystod y pandemig 
COVID-19.

  Rydyn ni wedi: 

▪ Symud staf o gwmpas er mwyn gallu helpu pobl 
oedd yn cael traferthion oherwydd COVID-19. 

▪ Cefnogi staf i fynd i hyforddiant pwysig gan 
ddefnyddio fôn ddeallus, tabled neu gyfrifadur. 
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▪ Cefnogi llawer o’n staf i weithio o gartref yn 
ddiogel. 

▪ Gwneud yn siŵr bod pobl yn gallu defnyddio ein 
swyddfeydd yn ddiogel os dydyn nhw ddim yn 
gallu gweithio o gartref. 

▪ Gwneud yn siŵr bod gan ein staf y PPE maen 
nhw ei angen i gefnogi pobl yn ddiogel. 

PPE – Ofer Amddifyn Personol. Er enghraift, 
mwgwd wyneb, fedog a menyg i amddifyn 
pobl rhag y feirws COVID-19. 
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Ein blaenoriaethau ar gyfer 
2021-2022 
Blaenoriaethau i’r Gwasanaethau 
Cymdeithasol 

▪ Datblygu cynlluniau i Gaerdydd ddod dros 
COVID-19. 

▪ Gwneud cynlluniau i’n helpu ni i gefnogi pawb 
sydd ein hangen ni. Mae mwy o bobl angen ein 
cefnogaeth nawr oherwydd COVID-19. 

▪ Gwneud yn siŵr bod gan Gaerdydd y 
gwasanaethau mae pob gwahanol ardal eu 
hangen. 

▪ Datblygu’r framwaith sydd yn ein helpu ni i weld 
bod y gwasanaethau rydyn ni’n talu amdanyn 
nhw yn gweithio’n dda. 

▪ Gweithio ar y camau sydd wedi cael eu henwi yn 
ein hadroddiadau arolygu. 

- Mae pobl yn edrych yn rheolaidd i weld sut 
mae ein gwasanaethau yn gweithio, enw’r 
rhain ydy arolygon.

 - Mae’r adroddiadau arolygu yn dweud wrthyn 
ni beth mae angen inni ei wneud i newid neu 
wella’r gwasanaeth hwnnw. 

▪ Gosod ein systemau cyfrifadur newydd lle mae 
ein holl wybodaeth yn cael ei gadw.  
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Blaenoriaethau i Wasanaethau Plant 

▪ Gwneud yn siŵr bod digon o gartref i blant sydd 
yn derbyn gofal a phobl ifanc sydd yn gadael gofal. 

▪ Cyfogi digon o weithwyr cymdeithasol plant 
profadol. 

▪ Cefnogi ein gweithwyr cymdeithasdol i barhau i 
weithio inni. 

▪ Datblygu framwaith i wneud yn siŵr bod pobl yn 
cael:
 - yr help cywir
 - ar yr amser cywir
 - gan y person cywir. 

▪ Datblygu Siarter Cymryd Rhan. Fe fydd hwn 
yn disgrifo hawl pawb i gymryd rhan mewn 
cynllunio eu gofal a’u cefnogaeth eu hunain. 
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Blaenoriaethau i Wasanaethau Oedolion 

▪ Datblygu strategaeth am sut y bydd 
Gwasanaethau Oedolion yn gweithio yn y dyfodol. 

▪ Gwella’r gwasanaeth mae pobl yn ei gael 
gennym ni drwy:

 - canolbwyntio ar pa gefnogaeth mae pobl ei 
angen.

 - gwneud yn siŵr bod pobl yn cael y gefnogaeth 
gywir, yn y lle cywir ar yr amser cywir. 

▪ Defnyddio cryfderau pobl. Canolbwyntio ar beth 
mae pobl yn gallu ei wneud yn dda pan rydyn ni’n 
cynllunio eu cefnogaeth. 

▪ Bod yn barod am y Trefniadau Amddifyn 
Rhyddid. Fe fyddan nhw’n cael eu cyfwyno yn 
Ebrill 2022. 

▪ Datblygu gwasanaeth ysbyty i gartref sydd yn:

 - Cefnogi pobl i fynd adref o ysbyty yn ddiogel 
ac yn gyfym.

 - Helpu ni i gymryd camau sydd yn stopio pobl 
rhag mynd i’r ysbyty.

 - Gwneud yn siŵr bod pobl yn cael y 
gefnogaeth maen nhw ei eisiau gennym ni.  
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Geiriau Anodd 

Blaenoriaethau 
Pethau pwysig i ganolbwyntio arnyn nhw. 

Ecsbloetio 
Gorfod gwneud rhywbeth sydd yn annheg er budd rhywun arall. 

Fframwaith 
Set o syniadau, gwerthoedd a chamau i helpu cyrf i wneud 
penderfyniadau. 

Gweithdrefnau 
Rhestr o gamau mae’n rhaid i bawb eu cymryd mewn rhai sefyllfaoedd. 

Plant sydd yn derbyn gofal 
Plant sydd yn byw mewn gofal. Yn cael gofal gan y Gwasanaethau 
Cymdeithasol. 

PPE 
Ofer Amddifyn Personol. Er enghraift, mwgwd wyneb, fedog a 
menyg i amddifyn pobl rhag y feirws COVID-19. 

Strategaeth 
Cynllun gweithredu 
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