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Byrfoddau 

 

CMWW Croesffyrdd 

AGGCC Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru 

CTLD Tîm Cymunedol ar gyfer Pobl sydd ag Anableddau Dysgu, tîm 

amlddisgyblaethol sy'n cynnwys staff Iechyd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol 

PQASSO Mae'r System Sicrhau Ansawdd Ymarferol ar gyfer Sefydliadau Bach 

yn farc ansawdd ac yn system gwerthuso perfformiad ar gyfer 

sefydliadau elusennol yn y DU.  Mae gwerthusiadau'n defnyddio 

system adolygu gan gymheiriaid rhwng elusennau bach 

TPA Tîm Plant Anabl, tîm amlddisgyblaethol sy'n cynnwys staff Iechyd, 

Addysg a Gwasanaethau Cymdeithasol.  Mae'r tîm yn cynnwys 

gweithwyr cymdeithasol, athro, Therapyddion Lleferydd, Therapydd 

Galwedigaethol, Ffisiotherapyddion, Gweithiwr Prosiect a 

gweithwyr cymorth. 
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Pennod 1 Cyflwyniad 

Mae'r gwerthusiad hwn wedi ymchwilio i drefniadaeth a darpariaeth 

gwasanaethau i bobl ifanc a'u teuluoedd gan Brosiect UNO, sy'n rhan o DASH 

Ceredigion, mudiad gwirfoddol.  Ariannwyd Prosiect UNO gan y Loteri Fawr ac 

mae'n ofyniad y dylid cynnal gwerthusiad llawn o ganlyniadau'r prosiect. 

Cynhaliwyd gwerthusiad o safbwyntiau pobl ifanc a rhieni a gofalwyr a rhai 

ymarferwyr yn 2014, ar raddfa fach.  Yn 2015, trafodais y posibilrwydd o gynnal 

gwerthusiad y bwriadwyd ei gynnal yn 2016, yn 2015, gyda rheolwyr y prosiect.  

Y rheswm dros hyn oedd er mwyn rhoi cymaint o amser ag y bo modd i'r 

prosiect gynllunio ar gyfer yr adeg pan fyddai'r cyllid yn dod i ben.  Yn 2015, 

roedd pwyslais y gwerthusiad ar safbwyntiau partneriaid y prosiect, 

ymarferwyr a'r ffordd y llywodraethir y prosiect. 

Mae Prosiect UNO yn gweithio gyda phobl ifanc sydd ag anableddau wrth 

iddynt symud o gael gwasanaethau plant a phobl ifanc i gael gwasanaethau 

oedolion, gyda'r nod cyffredinol o addysgu sgiliau byw'n annibynnol iddynt.  

Cynlluniwyd y prosiect gan DASH, gyda CMWW a Thai Cantref fel cyd-

ddarparwyr, a'r gwasanaethau statudol yn 2012.  Bu'r cais yn llwyddiannus ac 

yn 2013, penodwyd Cydlynydd ar gyfer y Prosiect. 

Mae ymrwymiad Cyngor Sir Ceredigion i wella gwasanaethau i blant a phobl 

ifanc sydd ag anabledd yn ymrwymiad a wnaed ers tro.  Sefydlwyd tîm 

arbenigol ym 1991, Tîm Plant Anabl, ac mae hwn wedi datblygu i fod yn dîm 

amlddisgyblaethol sy'n cynnwys staff o'r gwasanaeth iechyd, addysg a'r 

gwasanaethau cymdeithasol. 

Mae prosiect UNO yn olynu prosiectau blaenorol er mwyn gwella'r trefniadau 

pontio yng Ngheredigion.  Mae'r rhain yn cynnwys penodi 2 Weithiwr 

Cymdeithasol Pontio i'r Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion, a phrosiect 

hir, a oedd yn rhan o raglen 'Cyrraedd y Nod' a ariannwyd gan gyllid 

Ewropeaidd ac a oedd yn rhaglen rheoli gofal a gynhaliwyd rhwng 2008 a 2013.  

Roedd y rhaglen hon yn darparu gweithwyr allweddol / rheolwyr gofal 

arbenigol yn y Tîm Plant Anabl ar gyfer pobl ifanc 14 – 23 oed.  Roedd 

Ceredigion yn un o bum ardal peilot;  yna, estynnwyd y peilot i nifer o 

gynghorau eraill.  Cynhaliwyd gwerthusiad manwl o'r rhaglen yn 2012.  1Er bod 
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y peilot wedi llwyddo i wella'r gwasanaeth rheoli gofal, ni ariannwyd y gwaith 

ar ôl cyfnod y grant. 

 

Caiff gweithgarwch cynllunio pontio ei oruchwylio gan Grŵp Llywio Pontio. 

Ceir nifer o rwystrau sy'n atal gwasanaethau pontio llwyddiannus rhag cael eu 

darparu ar gyfer pobl ifanc sydd ag anableddau.  Yn fy mhrofiad i, mae'r 

problemau'n cynnwys: 

 Gwahanol ddeddfwriaeth ar gyfer oedolion a phlant 

 Gwahanol feini prawf cymhwystra ar gyfer y Gwasanaethau 

Cymdeithasol  

 Gwahaniaethau diwylliannol rhwng gwasanaethau i oedolion a phlant 

 Yn aml, mae strwythur gofal iechyd yn wahanol i oedolion.  Ni cheir 

Paediatregydd Ymgynghorol cyfatebol, fel un pwynt cyswllt er mwyn 

manteisio ar wasanaethau gofal iechyd arbenigol. 

 Mae'r hawl i gael addysg yn gorffen 

Mae Axel Kaehne 2 yn disgrifio pontio yng Nghymru fel ‘problem gythreulig’ 

oherwydd holl gymhlethdod y fframwaith cyfreithiol a therfynau asiantaethau.  

Ceir cyfanswm enfawr o lenyddiaeth am y problemau, gan gynnwys nifer o 

ymchwiliadau a gynhaliwyd gan y Cynulliad Cenedlaethol3.  

                                                                                                                                                                                     
 

 

 

 

  The Costs and Benefits of Transition Key Working: an analysis of five pilot projects Dr Duncan 

Holtom a Dr Sarah Lloyd-Jones gyda Rhodri Bowen a Jack Watkins Yr Uned Pobl a Gwaith 2012 

 

2 

  Axel Kaehne Transition of Young People with Learning Disabilities SSIA 2012 

 

3 

  Pwyllgor Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau y Cynulliad Cenedlaethol (2007) 
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Er y gwnaethpwyd sawl ymdrech i wella'r broses bontio trwy gyfrwng 

rheoleiddio, arolygu a chanllawiau arfer gorau, ychydig iawn o enghreifftiau a 

welir o arferion da.  Mae adolygiad a gynhaliwyd gan CQC yn Lloegr yn 

ddiweddar iawn yn dangos yr anawsterau parhaus o fewn GIG. 4 

Mae cyd-destun prosiect UNO yn dangos bod nifer o faterion anodd i'w 

goresgyn a bod darparu rhaglen effeithiol yn gofyn cryn lawer gan asiantaethau 

partner a chan y staff. 

Y gwasanaethau craidd ym mhrosiect UNO yw darparu byngalo wedi'i addasu 

mewn pentref 5 milltir o Aberystwyth.  Adeiladwyd y byngalo i'r diben hwn.  

Mae'n fyngalo hygyrch i berson ifanc sydd ag anableddau, mae'n cynnwys 3 

ystafell wely, lolfa fawr a chegin, gardd a lle parcio.  Y bwriad oedd cynnig 

cyfnodau preswyl i grwpiau o bobl ifanc, er mwyn iddynt feithrin sgiliau byw'n 

annibynnol a hefyd, cynnal gweithdai yn ystod y dydd.  Mae'r Cydlynydd yn 

gyfrifol am asesu cyfeiriadau newydd, cynllunio rhaglenni a darparu'r gweithdai 

a'r cyfnodau preswyl.  Yn ogystal, mae hi'n rheoli'r adeilad ac yn helpu 

asiantaethau eraill i ddefnyddio'r adeilad, ac mae'n darparu cludiant i rai pobl 

ifanc i fynychu'r prosiect.  Mae Gweithwyr Cymorth Gofal o CMWW yn ei 

helpu, gan ddarparu'r gofal yn ystod cyfnodau preswyl, ynghyd â Gweithwyr 

Cymorth DASH, sy'n cynorthwyo gyda'r rhaglenni.  Mae'r Cydlynydd yn darparu 

adroddiadau ac ystadegau ar gyfer Grŵp Rheoli y Prosiect a chyfarfodydd eraill, 

ac mae'n cymryd rhan mewn gweithgarwch datblygu gwasanaeth 

amlasiantaethol hefyd. 

Athroniaeth ofal sylfaenol y prosiect yw cynllunio sy'n canolbwyntio ar yr 

unigolyn, 'set o ddulliau gweithredu a gynlluniwyd i gynorthwyo rhywun i 

gynllunio'u bywyd a'u cymhorthion.' 5 Seilir gwasanaethau ar yr hyn y mae 

unigolyn yn ei ddymuno a'r hyn y mae ei angen arnynt, yn hytrach na chynnig 

rhestr o ddarpariaeth iddynt a bennwyd ymlaen llaw. 

                                                                                                                                                                                     
 

4 

  From the Pond into the Sea CQC 2014 

 

5 

  Helen Sanderson a Martin Routledge (2008) 
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Mae UNO yn un o amrediad o wasanaethau a gyflawnir gan DASH.  Mae'r 

prosiect hwn yn rhan o bartneriaeth gyda Chroesffyrdd Canolbarth a Gorllewin 

Cymru (CMWW) a Cantref.  Mae DASH yn fudiad gwirfoddol lleol bach a 

sefydlwyd gan rieni a gofalwyr ym 1979 ar y cyd â'r Gwasanaethau 

Cymdeithasol.6  Mae DASH yn darparu amrediad o wasanaethau cynorthwyol i 

blant sydd ag anableddau a'u teuluoedd, gan gynnwys cynlluniau chwarae, 

grwpiau a phenwythnosau preswyl rheolaidd.  Mae gan DASH grŵp bach o staff 

sy'n gwneud gwaith rhan-amser yn bennaf er mwyn cynorthwyo'r prosiectau 

a'r gweithgareddau.  Mae'r Swyddog Datblygu yn rheoli Cydlynydd UNO ac yn 

cynnig goruchwyliaeth;  mae dau Ymddiriedolwr, y mae gan y ddau ohonynt 

brofiad sylweddol, yn goruchwylio'r prosiect ac yn mynychu Cyfarfod Rheoli 

amlddisgyblaethol UNO, a gynhelir 4 gwaith y flwyddyn.  Yn ogystal, cynhelir 

cyfarfod rheoli rhwng darparwyr y gwasanaeth. 

Mae gan y prosiect amcanion cyffredinol bras, a bennwyd gan y Gronfa Loteri 

Fawr.  Mae'r rhain fel a ganlyn: 

Canlyniad 1:  Lefelau arwahanrwydd is a lefelau lles uwch trwy well rwydweithiau 
cymdeithasol a pherthnasoedd cryfach. 

 

Canlyniad 2:  Darparir gwasanaethau gwell, y maent yn gydgysylltiedig ac yn bodloni 
anghenion unigol y cyfranogwyr. 

 

Canlyniad 3:  Mwy o hyder a sgiliau er mwyn rheoli cyfnodau pontio yn llwyddiannus, gan 
arwain at fywydau llawn ac egnïol. 

 

Canlyniad 4:  Defnyddir yr hyn a ddysgir o'r Rhaglen i ddylanwadu ar bolisi, arferion a 
gwasanaethau yn y dyfodol ar gyfer pobl ifanc sy'n mynd trwy gyfnod o bontio.7 

                                                           
6 

  Gwybodaeth o gyflwyniad a roddwyd gan Gadeirydd DASH  

 

7 

  Angharad Thomas Rhaglen Dyfodol Disglair yng Nghymru Crynodeb o'r prif themâu a'r 

pwyntiau dysgu yn sgil gwybodaeth fonitro a thystiolaeth werthuso ar lefel prosiect.  Mehefin 
2015 
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Mae gan y prosiect nifer o ddangosyddion prosiect i'w cyflawni.  Archwilir 

dangosyddion y prosiect yn fanwl.  

Mae strwythur y gwerthusiad yn cynnwys yr adrannau canlynol: 

 

Pennod 2 Methodoleg werthuso 

Pennod 3 Adborth gan bobl ifanc, rhieni a gofalwyr, darparwyr ac 

ymarferwyr 

Pennod 4 Rheoli a Llywodraethu Prosiect UNO 

Pennod 5 Allbynnau'r Prosiect, gan gynnig crynodeb o weithgareddau'r 

prosiect 

Pennod 6 Canlyniadau'r Prosiect 

Pennod 7 Casgliadau 
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Pennod 2 Methodoleg 

 

Bu'r ymchwil yn archwilio'r dystiolaeth sydd ar gael ynghylch gwaith ac effaith 

Prosiect UNO trwy ystyried nifer o wahanol ffynonellau tystiolaeth.  Mae'r 

rhain yn cynnwys cael cyswllt uniongyrchol gyda phobl ifanc a'u rhieni a 

gofalwyr, ynghyd â'u gweithwyr allweddol/cymdeithasol a gyda rhanddeiliaid 

allweddol y prosiect, a gyda'r ymarferwyr hynny sy'n darparu'r gwasanaeth yn 

uniongyrchol.  Yn ogystal, cynhaliwyd arolwg ffeiliau o ffeiliau'r prosiect sy'n 

cael eu dal gan brosiect UNO a dadansoddiad o gofnodion grŵp llywio y 

prosiect a phapurau ategol. 

Ers y dechrau, roedd y prosiect wedi gwneud ymrwymiad cadarn i hunan-

werthuso.  Ceir adborth rheolaidd gan bobl ifanc a rhieni a gofalwyr, a chaiff 

rhywfaint o hwn ei gasglu gan hwylusydd allanol.  Mae'r Cydlynydd yn asesu 

pobl ifanc cyn i'r rhaglen gychwyn, gan ymweld i drafod effeithiau gyda phobl 

ifanc a'u rhieni a'u gofalwyr, a chan ddefnyddio dangosyddion ansawdd y 

prosiect.  Yn ogystal, mae hi'n mynychu adolygiadau'r bobl ifanc ac yn cymryd 

rhan yn y broses o drafod targedau manwl. 

Cefnogir yr amcanion bras gan 14 o ddangosyddion y prosiect. 

Er mwyn gwerthuso'r prosiect, cynhaliwyd cyfarfodydd rheolaidd rhwng 

Swyddog Datblygu DASH a'r gwerthuswr, a chynigiwyd cymorth gan y 

Cydlynydd hefyd.  Gwnaethpwyd ymgais i gysylltu ag LDAN, y rhwydwaith 

academaidd Cymreig i bobl sydd ag anawsterau dysgu.  Ymatebodd y 

Cydlynydd ac fe'm cyfeiriodd at Ganolfan Anawsterau Dysgu Cymru;  ond yn 

anffodus, ni chafwyd ymateb.  Gallai gwaith UNO fod wedi cynnig maes addas 

ar gyfer prosiect MA neu PhD. 

Ystyriwyd y ffynonellau data canlynol am y prosiect: 

Pobl Ifanc 

Cyfwelwyd pobl ifanc yn hwyr yn ystod 2014 gan weithiwr cymorth nad yw'n 

ymwneud â'r prosiect.  Dewiswyd pobl ifanc ar hap, (tynnwyd eu henwau allan 

o dun) o blith rhestr y bobl ifanc sy'n mynychu'r rhaglen.  Lluniwyd nifer fach o 

'gwestiynau arweiniol'.  Mae'r gweithiwr cymorth yn gallu cyfweld yn Gymraeg 

ac yn Saesneg, ac mae ganddynt brofiad helaeth o gyfweld pobl ifanc sydd ag 

anableddau.  Cynhaliwyd dau gyfweliad peilot ac ar sail y rhain, gwnaethpwyd 
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mân ddiwygiadau a chyfwelwyd y bobl ifanc yn eu cartrefi.  Paratowyd cofnod 

o'r cyfweliadau yn syth ar ôl iddynt ddigwydd. 

Rhieni a gofalwyr 

Cyfwelwyd rhieni a gofalwyr ar ôl y cyfweliad gyda'r person ifanc gan yr un 

cyfwelydd, gan ddefnyddio awgrymiadau byr hefyd. 

Gweithwyr cymdeithasol / gweithwyr allweddol 

Yn 2014, cynhaliwyd cyfweliad dros y ffôn gyda gweithwyr cymdeithasol a 

gweithwyr allweddol yr oedd ganddynt bobl ifanc yn y prosiect.  Cynhaliwyd 

cyfweliadau grŵp gyda staff yn y Tîm Plant Anabl a CTLD yn 2015.  Yn ogystal, 

paratowyd arolwg ar-lein yn 2015 er mwyn i staff roi sylwadau pellach, ond 

roedd y niferoedd a wnaeth hynny'n siomedig.  Cwblhawyd dau gyfweliad 

manwl gyda'r Gweithiwr Prosiect yn y Tîm Plant Anabl yn 2014 a 2015.  

Cynhaliwyd y rhain oherwydd eu trosolwg o lwyth achosion y bobl ifanc sy'n 

mynd trwy gyfnod pontio a'u dealltwriaeth o'r materion allweddol. 

Yn ogystal, cynhaliwyd cyfweliadau dros y ffôn gydag 1 SENCO ac 1 Swyddog 

Gyrfaoedd arbenigol. 

Partneriaid  

Cynhaliwyd cyfweliadau manwl gyda sawl aelod o staff CMWW.  Yn ogystal, 

cynhaliwyd cyfweliadau dros y ffôn gyda Gweithwyr Cymorth Gofal CMWW a 

gofynnwyd iddynt lenwi holiadur ar-lein hefyd.  Cynhaliwyd cyfarfod gyda 

Rheolwr Ardal Cantref. 

Ymddiriedolwyr 

Cynhaliwyd cyfweliad manwl gydag un Ymddiriedolwr.  Yn ogystal, mynychais 

Weithdy a gynhaliwyd gan Ymddiriedolwyr DASH ynghylch cyfeiriadau'r 

sefydliad yn y presennol ac ar gyfer y dyfodol.  Rhoddodd hwn ddirnadaeth 

ddefnyddiol iawn ynghylch y graddau y caiff UNO ei integreiddio o fewn 

strwythur DASH a chynlluniau Ymddiriedolwyr DASH ar gyfer y dyfodol. 

Ffeiliau a chofnodion eraill 

Darllenais 32 o ffeiliau, adroddiadau prosiect a chofnodion cyfarfodydd Rheoli 

UNO yr oedd ganddynt adroddiadau cysylltiedig.  Yn ogystal, rydw i wedi gweld 

ffotograffau, fideos a gwaith celf gan bobl ifanc a darllen adborth ganddynt am 

sesiynau dydd unigol.  Rydw i wedi cael holl gofnodion y cyfarfodydd rheoli 

prosiect a chofnodion cyfeiriadau a sesiynau'r prosiect hefyd.  
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Problemau methodolegol 

Ceir rhai anawsterau wrth deimlo'n hyderus am y cwestiwn ynghylch a fu 

ymyrraeth UNO yn effeithiol neu beidio.  Gallai'r fethodoleg ddelfrydol fod 

wedi bod yn sampl a gyfatebwyd yn ofalus o bobl ifanc a gymrodd rhan yn y 

rhaglen a sampl arall o bobl ifanc na wnaethant gymryd rhan ynddi, ond byddai 

hyn hyd yn oed wedi bod yn ddiffygiol gan bod pobl ifanc yn cymryd rhan 

mewn rhaglenni annibyniaeth yn y cartref, yr ysgol a gyda Gweithiwr Prosiect 

Tîm Plant Anabl, a byddai hi'n anodd dangos pa ymyrraeth a achosodd y newid 

o ran lefel eu sgiliau.  Byddai creu dau sampl cyfatebol yn gofyn i un grŵp o 

bobl ifanc beidio mynychu'r rhaglen.  Byddai hyn yn anodd i'w reoli mewn 

ffordd ymarferol a moesegol, yn enwedig mewn rhaglen lle y daw'r rhan fwyaf 

o'r cyfeiriadau gan rieni a gofalwyr.  Byddai sampl cyfatebol yn anodd iawn i'w 

sicrhau oherwydd ystod eang yr angen ymhlith y bobl ifanc a maint bach 

poblogaeth y bobl ifanc.  Er y canfuwyd nifer o enghreifftiau yn y cofnodion o 

bobl ifanc yn cyflawni canlyniadau o fewn y prosiect, mae priodoli achosiaeth i 

ymyrraeth y prosiect yn peri problemau. 
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Dyma grynodeb o'r cyfweliadau a gynhaliwyd a'r holiaduron a lanwyd: 

  Niferoedd a ymatebodd neu a gyfwelwyd  

Grŵp  Modd y cyfweliad 2014 2015 

    

Pobl ifanc Cyfweliad 8  

Rhieni a gofalwyr  Cyfweliad 10  

    

Tîm Plant Anabl    

Unigolyn Ffôn 3  

Cyfarfod Staff Grŵp  12 

Arolwg Ar-lein   2 

Gweithiwr Prosiect  Cyfweliad  1 

    

CTLD Grŵp  3 

    

CCMWW    

Rheolwyr  Unigolyn  2 

Gweithwyr Cymorth 

Gofal 

Arolwg Ar-lein  2 

Gweithwyr Cymorth 

Gofal 

Cyfweliad dros y ffôn   1 

    

DASH    

Ymddiriedolwr Cyfweliad  1 

Gweithwyr Cymorth  Arolwg Ar-lein  3 

Cydlynydd Cyfweliad dros y ffôn*  1 

    

Gyrfaoedd  Ffôn 1  

SENCO  Ffôn 1  

 

 



 

14 

 

 

Pennod 3 Adborth 

 

Adborth gan bobl ifanc 

Roedd mwyafrif llethol y bobl ifanc yn teimlo'n gadarnhaol am UNO.  

Cyfeiriodd yr holl bobl ifanc at y cyfle i fynd i ffwrdd gyda'u ffrindiau a gwneud 

ffrindiau newydd, ynghyd â'r cyfle i ddysgu sgiliau newydd, megis coginio a 

golchi llestri a chael profiadau amgen.  Roedd y rhan fwyaf yn mwynhau'r 

gweithgareddau y tu allan i'r tŷ.  Gwerthfawrogwyd y cyfle i gymryd rhan yn y 

carnifal lleol yn Llanilar a hefyd, taith i weld y dolffiniaid. 

Cyfeiriodd sawl person ifanc at eu perthynas gyda'r Cydlynydd fel cryfder 

penodol.  Roeddent yn hoffi'r ffordd yr oedd hi'n eu trin nhw 'fel oedolyn'.  

Roedd dau berson ifanc wedi gwerthfawrogi'r cyfle i 'dreulio amser gyda .... 

(Cydlynydd y Prosiect) ac roeddent oll o'r farn bod UNO yn lle hapus i ymweld 

ag ef.  Roeddent o'r farn bod y gweithgareddau'n hwyl ac roeddent yn awyddus 

i fynd eto.  Roeddent wedi mwynhau dysgu sgiliau newydd.  Cyfeiriwyd at 

goginio, golchi a sychu llestri.  Dywedodd sawl un bod y cyfle i fod gyda'u 

ffrindiau yn bwysig iddynt.  Dywedodd un person ifanc 'ei fod yn hoffi'r profiad 

o wylio teledu gyda'i ffrindiau a'u bod yn cael eu galw'n dri Amigo, a'i fod wrth 

ei fodd â hyn'.  Roedd un person ifanc yn falch ei bod hi wedi cael cymorth i 

helpu yn ystod y lansiad. 

Mynegwyd pryder gan yr holl bobl ifanc am eu trefniadau pontio.  Roedd sawl 

un ohonynt yn 'gofidio ychydig' am eu dyfodol ac absenoldeb gweithiwr 

cymdeithasol mewn rhai achosion. 

Holwyd pobl ifanc am eu 3 dymuniad ar gyfer y dyfodol.  Roedd yr atebion yn 

cynnwys: 
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3 Dymuniad Pobl Ifanc ar gyfer y Dyfodol  

Mynd i'r coleg 

Byw bywyd annibynnol 

Coginio'n annibynnol 

Cael anifail anwes 

Cael cariad 

Gwneud ffrindiau newydd  

Swydd 

 

 

Adborth gan rieni a gofalwyr 

Roedd rhieni a gofalwyr wedi clywed am Brosiect UNO gan weithiwr DASH yn 

bennaf, er bod rhai ohonynt wedi cael gwybod amdano gan weithiwr 

cymdeithasol neu weithiwr allweddol.  Roedd y rhan fwyaf o rieni a gofalwyr 

yn teimlo eu bod wedi cael llawer o wybodaeth am y prosiect a'u bod yn 

teimlo'n hollol wybodus am nodau'r prosiect a sut y byddai'n gweithredu.  

Roedd un rhiant yn teimlo bod gweithiwr cymdeithasol wedi ei gamarwain, 
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oherwydd ei fod yn credu y byddai ei blentyn yn cael llawer mwy o amser i 

ffwrdd o'r cartref i ddysgu sgiliau newydd, 'wythnos ar y tro', ac yn ei farn ef, 

roedd aros dros nos am gyfnodau byr yn llawer rhy fyr ac nid oeddent yn rhoi'r 

amser angenrheidiol i'w blentyn ymarfer sgiliau newydd.  Roedd rhieni a 

gofalwyr wedi gobeithio y byddai sgiliau newydd yn cael eu dysgu, y byddai 

cyfeillgarwch yn cael ei feithrin ac y byddai gan eu plant fwy o hunan-hyder.  

Dywedodd un rhiant y bu mynychu'r diwrnod agored yn brofiad defnyddiol 

iawn, ac i weld y prosiect drostynt eu hunain. 

Disgrifiodd sawl rhiant a gofalwr y prosiect fel un 'a drefnwyd ac a gynlluniwyd 

yn dda'.  Roedd y rhan fwyaf o rieni a gofalwyr o'r farn bod yr adeilad wedi cael 

ei ddewis a'i gynllunio mewn ffordd dda iawn.  Roedd un rhiant o'r farn ei fod 

mewn man ychydig yn anghysbell.  Gallent weld y bu cynnydd yn hyder a 

sgiliau eu plentyn.  Roedd un rhiant yn teimlo'n llai cadarnhaol ond dywedodd 

'roedd hi wedi paratoi pryd i'r teulu ar ôl bod yno ac er bod dad o'r farn bod 

maint y dognau'n fach, roedd hi wedi paratoi pryd o fwyd da i'w fwyta ar eu 

cyfer'.  Yn ogystal, canmolodd rhieni a gofalwyr yr adroddiadau a gawsant gan y 

Cydlynydd.  Dywedodd un rhiant ei bod hi wedi rhannu'r cofnod dyddiadur 

gyda'r ysgol ac y bu modd iddynt ddatblygu'r sgiliau yn yr ysgol ac yn y cartref.  

Roedd rhai rhieni a gofalwyr yn dymuno cael mwy o ryngweithio cymdeithasol 

a gweithgarwch grŵp ar gyfer menywod ifanc 'mwy o ryngweithio 

cymdeithasol gyda chyfle i gyfarfod pobl newydd a gwneud ffrindiau.  Rhowch 

y cyfle i bobl ifanc fynd allan fel grŵp a gwneud mwy o bethau sy'n addas i'w 

hoedran a phethau y mae oedolion yn eu gwneud.'  Roedd un rhiant yn falch 

bod rhai staff gwrywaidd yno o CMWW, gan bod gan ei phlentyn hi dîm o staff 

nad oedd yn cynnwys unrhyw ddynion.  Gwelwyd rhywfaint o densiwn 

ynghylch a ddylai'r person ifanc fynd i UNO gyda'u ffrindiau neu gyda phobl 

ifanc nad ydynt yn eu hadnabod.  Roedd un rhiant yn teimlo bod 'dysgu 

cyfarfod pobl newydd' yn rhan bwysig o rôl y prosiect. 

Holwyd rhieni a gofalwyr sut y byddai modd gwella'r prosiect.  Roedd yr holl 

rieni a gofalwyr o'r farn bod y prosiect yn un cadarnhaol iawn.  Roedd yr holl 

rieni yn dymuno i'w plentyn gael mwy o amser yn y prosiect.  Roedd un rhiant 

o'r farn y byddai sesiynau llawer hwy, sy'n para wythnos er enghraifft, o 

gymorth mawr wrth ymarfer sgiliau annibyniaeth. 

Bu'r holl rieni a gofalwyr yn trafod problemau wrth bontio.  Dywedodd sawl un 

nad oes ganddynt weithiwr cymdeithasol / allweddol dynodedig naill ai 

oherwydd bod swyddi'n wag neu oherwydd absenoldeb salwch.  Roedd rhai'n 

teimlo'n ansicr ynghylch a fyddai gweithiwr cymdeithasol yn cael ei neilltuo i'w 
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plentyn pan fyddent yn oedolyn.  Roedd y prosiect yn cynnig sicrwydd iddynt a 

groesawyd. 

CMWW 

Roedd Swyddog Datblygu CMWW wedi cael cyswllt agos â'r gwaith o baratoi'r 

cais, ac mae wedi bod yn rhan o'r broses reoli.  Roedd hi'n teimlo'n gadarnhaol 

iawn am y prosiect ac ynghylch gweithio gyda'r partneriaid eraill.  Roedd hi o'r 

farn ei fod yn 'brosiect gwych' ac mae'n gweithio'n galed gyda'r partneriaid 

eraill nawr er mwyn ystyried dewisiadau cynaliadwy. 

Mae Rheolwr CMWW yn gyfrifol am reoli Gweithwyr Cymorth Gofal.  Roedd 

hi'n teimlo'n gadarnhaol iawn am y prosiect hefyd, ac roedd yn ei ganmol yn 

fawr.  Mae'r holl Weithwyr Cymorth Gofal (CSW) wedi bod yn hapus iawn yn 

gweithio ar y prosiect, ac eithrio un, ac roedd hyn o ganlyniad i'r pellter a 

deithiwyd.  Bu'n rhaid iddynt addasu yn unol â hyd y sesiwn, ond ni fu unrhyw 

broblemau.  Roedd hi'n teimlo bod y bobl ifanc yn mwynhau'r sesiwn a 

dywedodd hyd yn oed pan fo person ifanc wedi mynd gartref yn y nos, eu bod 

wedi dychwelyd i'r prosiect eto.  Mae'r llety yn dda iawn.  Roedd hi o'r farn ei 

fod yn rhywbeth cadarnhaol bod ffocws wedi cael gadw ar gaffael sgiliau 

bywyd.  Mae'r cyfleusterau cymunedol yn dda hefyd, megis y siop, y neuadd 

gymunedol er mwyn chwarae gemau, y meddyg teulu a'r bws. 

Siaradais ag un CSW a oedd yn teimlo'n gadarnhaol iawn am y prosiect.  

Disgrifiodd berthnasoedd da iawn gyda'r Cydlynydd ac roedd yn teimlo'i fod yn 

cael cymorth gwych gan ei Reolwr Gofal, ac fe'i ddisgrifiodd fel 'rhywun sydd ag 

uniondeb cymeriad'.  Yr unig ffactor a allai wella'r profiad yn ei farn ef fyddai 

ychwanegu un ystafell wely ychwanegol i'r adeilad, gan ei fod yn teimlo bod yr 

ystafelloedd gwely yn rhy agos i'w gilydd. 

Ymatebodd tri Gweithiwr Cymorth Gofal i'r arolwg ar-lein.  Roeddent oll yn 

fenywod ac yn meddu ar gymwysterau da.  Roedd 2 ohonynt rhwng 25 a 34 

oed ac roedd 1 rhwng 45 a 54 oed.  Roedd 2 ohonynt yn siaradwyr Cymraeg 

rhugl.  Isod, rhoddir crynodeb o'u profiad o weithio yn y prosiect. 

 

 

– 

Ydw/Oes/ 

Ydynt– 

Nac 

ydw/Nac 

oes/Nac 

ydynt– 

Weithiau– Dim syniad– Ddim yn dymuno 

ateb– 

– 

Rydw i'n mwynhau 

fy sesiynau ym 

100.00% 

3 

0.00% 

0 

0.00% 

0 

0.00% 

0 

0.00% 

0 
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– 

Ydw/Oes/ 

Ydynt– 

Nac 

ydw/Nac 

oes/Nac 

ydynt– 

Weithiau– Dim syniad– Ddim yn dymuno 

ateb– 

mhrosiect UNO 

– 

Mae gennyf ddigon 

o wybodaeth am y 

bobl ifanc 

100.00% 

3 

0.00% 

0 

0.00% 

0 

0.00% 

0 

0.00% 

0 

– 

Mae'r sesiynau 

wedi cael eu 

trefnu'n dda 

66.67% 

2 

0.00% 

0 

33.33% 

1 

0.00% 

0 

0.00% 

0 

– 

Mae asesiadau risg 

mewn grym ar 

gyfer problemau 

iechyd neu 

ymddygiadol 

66.67% 

2 

0.00% 

0 

33.33% 

1 

0.00% 

0 

0.00% 

0 

– 

Rydw i'n gallu 

cysylltu â'm 

rheolwr llinell os 

bydd unrhyw 

broblemau 

100.00% 

3 

0.00% 

0 

0.00% 

0 

0.00% 

0 

0.00% 

0 

– 

Rydw i'n mwynhau 

gweithio gyda staff 

prosiect UNO  

100.00% 

3 

0.00% 

0 

0.00% 

0 

0.00% 

0 

0.00% 

0 

– 

Gallaf weld y bobl 

ifanc yn gwneud 

cynnydd 

100.00% 

2 

0.00% 

0 

0.00% 

0 

0.00% 

0 

0.00% 

0 

– 

Rydw i'n dymuno 

parhau i weithio 

ym mhrosiect UNO 

66.67% 

2 

0.00% 

0 

33.33% 

1 

0.00% 

0 

0.00% 

0 

 

Gofynnwyd iddynt a oes unrhyw ffyrdd y byddai modd gwella'r prosiect.  

Awgrymwyd y canlynol: 

1. Cael gwahanol weithgareddau i'r plant pan fyddant yn dychwelyd yr 2il 

 waith. 
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2. gwahanol dasgau ar gyfer y plant hŷn 

Dywedodd y tri aelod o staff eu bod yn fodlon parhau i weithio gyda'r prosiect.  

Gofynnwyd iddynt nodi, ar raddfa o 5 (ardderchog) i 0 (gwael), eu gwerthusiad 

o raglen UNO.  Roedd y tri wedi barnu bod y prosiect yn haeddu sgôr o 4. 

Cantref 

Cyfwelais reolwr Ceredigion.  Dywedodd mai'r Tîm Adfywio Cymunedol a fu'n 

ymwneud â'r prosiect yn y lle cyntaf.  Gwelodd Swyddog Datblygu DASH dri 

eiddo.  Y trydydd oedd y byngalo yn Llanilar.  Nid oedd Cantref yn gwneud 

unrhyw waith trwsio mawr, dim ond mân waith trwsio.  O ganlyniad, mae'r 

prosiect wedi gosod bar brecwast yn y gegin.  Yn flaenorol, roedd teulu a oedd 

yn cynnwys oedolyn ifanc anabl yn rhentu'r byngalo ac mae wedi cael ei 

addasu'n llawn.  

 

Dywedodd bod y perthnasoedd gyda'r cymdogion yn dda iawn.  Mae'n ffordd 

sefydledig ac mae'r perthnasoedd rhwng y cymdogion yn dda ar y cyfan.  

Gwnaethpwyd gwaith paratoi gofalus, gan gynnwys Diwrnod Agored, ac mae'r 

cymdogion yn llwyr ymwybodol o'r prosiect ac maent yn gefnogol.  Dywedodd 

ei bod o'r farn bod staff y prosiect yn ofalus i beidio achosi unrhyw broblemau 

wrth barcio.  Roedd Tai Cantref wedi cynnig rhywfaint o gymorth i'r prosiect 

trwy gyfrwng Swyddog Cyfranogiad Tenantiaid hefyd, a oedd yn gwneud 

prosiectau Eco, er bod y cyllid wedi dod i ben. 

 

Disgrifiodd y perthnasoedd gydag UNO/DASH fel rhai 'da iawn'.  Dywedodd 

bod y Swyddog Datblygu a'r Cydlynydd yn cyfathrebu'n dda iawn a'u bod 

wastad yn ymateb i negeseuon e-bost a galwadau ffôn yn gyflym.  Mae hi'n 

aelod o'r Grŵp Rheoli. 

 

Buom yn trafod pwysigrwydd datblygu cynllun busnes cynaliadwy ar gyfer y 

cyfnod ar ôl i'r cyllid grant ddod i ben yn 2019.  Un posibilrwydd yw ystyried 

datblygu dewisiadau amgen i leoliadau y tu allan i'r sir, y gallent gynnwys llety.  

Roedd hi'n falch bod defnydd ehangach yn cael ei wneud o'r byngalo, megis 

gan SENCOs.  Yn ogystal, ceir posibilrwydd y bydd UNO yn datblygu 'grwpiau 

cymheiriaid' trwy'r prosiectau preswyl. 
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Roedd Rheolwr Tai Cantref o'r farn bod y prosiect yn haeddu sgôr o 4-5 allan o 

5 (lle y mae 5 yn cyfateb â rhagorol), o ran ei bodlonrwydd cyffredinol â'r 

prosiect.  

 

 

DASH 

Cyflogwyd tri Gweithiwr Cymorth DASH i gynorthwyo'r rhaglen.  Yn ogystal, 

gofynnwyd iddynt lenwi holiadur ar-lein.  Roeddent oll yn fenywod.  Roedd 

ganddynt amrywiaeth o gymwysterau, roedd gan un ohonynt gymhwyster 

addysgu ac roedd un arall wedi sicrhau CGC 5.  Roeddent yn 35-44 (1) oed ac 

yn 45-54 (2) oed.  Disgrifiodd un ohonynt ei hun fel siaradwr Cymraeg rhugl, 

roedd un yn 'ddysgwr' ac roedd modd i'r llall gynnal sgwrs sylfaenol.  Roeddent 

wedi bod yn gweithio i DASH am gyfnodau amrywiol, 1 am 2 + flynedd, 1 am 1 

– 2 flynedd ac un am 6 mis i flwyddyn.  Mae eu safbwyntiau ynghylch gweithio 

i'r prosiect fel a ganlyn:  

 

– 

Ydw/Oes/ 

Ydynt– 

Nac 

ydw/Nac 

oes/Nac 

ydynt– 

Weithiau– Dim syniad– Ddim yn dymuno 

ateb– 

– 

Rydw i'n mwynhau 

fy sesiynau ym 

mhrosiect UNO 

100.00% 

3 

0.00% 

0 

0.00% 

0 

0.00% 

0 

0.00% 

0 

– 

Mae gennyf ddigon 

o wybodaeth am y 

bobl ifanc 

100.00% 

3 

0.00% 

0 

0.00% 

0 

0.00% 

0 

0.00% 

0 

– 

Mae'r sesiynau 

wedi cael eu 

trefnu'n dda 

100.00% 

3 

0.00% 

0 

0.00% 

0 

0.00% 

0 

0.00% 

0 

– 

Mae asesiadau risg 

mewn grym ar 

gyfer problemau 

iechyd neu 

ymddygiadol 

100.00% 

3 

0.00% 

0 

0.00% 

0 

0.00% 

0 

0.00% 

0 

– 

Rydw i'n gallu 

cysylltu â'm 

66.67% 

2 

0.00% 

0 

33.33% 

1 

0.00% 

0 

0.00% 

0 
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– 

Ydw/Oes/ 

Ydynt– 

Nac 

ydw/Nac 

oes/Nac 

ydynt– 

Weithiau– Dim syniad– Ddim yn dymuno 

ateb– 

rheolwr llinell os 

bydd unrhyw 

broblemau 

– 

Rydw i'n mwynhau 

gweithio gyda staff 

prosiect UNO  

100.00% 

3 

0.00% 

0 

0.00% 

0 

0.00% 

0 

0.00% 

0 

– 

Gallaf weld y bobl 

ifanc yn gwneud 

cynnydd 

66.67% 

2 

0.00% 

0 

33.33% 

1 

0.00% 

0 

0.00% 

0 

– 

Rydw i'n dymuno 

parhau i weithio 

ym mhrosiect UNO 

100.00% 

3 

0.00% 

0 

0.00% 

0 

0.00% 

0 

0.00% 

0 

 

Roedd gan y staff rai awgrymiadau er mwyn gwella'r rhaglen.  Y rhain oedd: 

1. Efallai y dylid gwneud y tŷ yn fwy hygyrch i'n plant iau er mwyn iddynt 

fanteisio ar benwythnosau seibiant. 

2. Rhagor o raglenni 

Dywedodd y tri aelod o staff eu bod yn fodlon parhau i weithio gyda'r prosiect.  

Gofynnwyd iddynt nodi, ar raddfa o 5 (ardderchog) i 0 (gwael), eu gwerthusiad 

o raglen UNO?  Roedd y tri wedi barnu bod y prosiect yn haeddu sgôr o 5.  

Ymddiriedolwr DASH 

Cyfwelais un o'r Ymddiriedolwyr sy'n meddu ar gyfrifoldeb arbenigol dros 

brosiect UNO.  Canmolodd y Cydlynydd am ei gwaith creadigol a'i harbenigedd 

wrth weithio gyda phlant a phobl ifanc. 

Cytunodd nad oes nifer ddigonol o oriau wedi cael eu neilltuo i'r Cydlynydd ac i 

Swyddog Datblygu DASH a bod y ddwy ohonynt yn gweithio lawer yn fwy na 

chyfanswm yr oriau yn eu contract.  Yn ogystal, nid oedd hi'n siŵr am y 

trefniant goruchwylio. 

Buom yn trafod sut y mae'r asiantaethau'n cydweithio.  Trafodwyd hyn yn y 

Grŵp Llywio.  Roedd hi o'r farn bod y berthynas gyda CTLD wedi gwella ers 
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iddynt recriwtio Gweithwyr Cymdeithasol Pontio, ond roedd hi'n pryderu am y 

ffaith nad ydynt yn gwneud cyfeiriadau uniongyrchol.  Roedd hi'n disgwyl i 

UNO wneud mwy o waith uniongyrchol gyda rhieni a gofalwyr, a llai o waith un 

i un gyda phobl ifanc. 

Buom yn trafod absenoldeb gwaith ynghylch rhyw a pherthnasoedd, ac roedd 

hi'n cytuno bod hwn yn faes gwaith hanfodol y mae angen rhoi sylw iddo 

gyda'r unigolyn sydd wedi cael hyfforddiant priodol ac ar ôl sicrhau cytundeb 

rhieni.  Mae diogelwch ar y rhyngrwyd yn faes pwysig hefyd. 

 

Gwasanaethau Cymdeithasol  

Tîm Cymunedol ar gyfer Pobl sydd ag Anawsterau Dysgu (CTLD) 

Roedd gan y gweithwyr cymdeithasol adborth cadarnhaol am y prosiect.  

Roeddent yn teimlo'i fod yn 'ddefnyddiol ar gyfer pontio' a'i fod yn rhoi blas o 

annibyniaeth i bobl ifanc, i ffwrdd o'u cartref.  Mae'n rhoi darlun mwy cywir o 

sgiliau pobl ifanc ac mae'n datblygu hyfforddiant mewn meysydd megis teithio.  

Canmolwyd sgiliau'r Cydlynydd wrth annog pobl ifanc i fynychu'r prosiect trwy 

gynnig gweithgareddau rhagflas er mwyn eu cael i ymweld.  Roeddent yn falch 

ei fod yn galluogi pobl ifanc i gyfarfod ac i wneud ffrindiau am gyfnod hir, ac fe 

allai hyn fod yn ddefnyddiol iawn wrth gynllunio gwasanaeth yn y dyfodol, er 

enghraifft wrth bod pobl ifanc yn gallu byw gyda'i gilydd yn annibynnol mewn 

grwpiau cyfeillgarwch cydweddol.  Roeddent yn teimlo y gallai'r prosiect gynnig 

ymarfer byw oddi cartref i bobl ifanc, gan weld sut yr oedd grwpiau'n datblygu 

ac yn cyd-fyw fel ffordd o baratoi ar gyfer llety â chymorth. 

Nid yw CTLD yn gwneud cyfeiriadau uniongyrchol i'r prosiect gan ei bod yn 

bolisi ganddo i beidio cyfeirio i wasanaethau lle nad oes contract mewn grym.  

Nid yw'r gweithwyr cymdeithasol yn teimlo bod hyn wedi bod o anfantais i 

bobl ifanc, gan bod y cyfeiriadau wedi cael eu gwneud gan deuluoedd eu 

hunain. 

Mae'r tîm yn fodlon gyda'r rhaglenni a gynigir, er eu bod yn teimlo ei bod yn 

'ddyddiau cynnar'.  Byddai rhaglen yn ardal Aberteifi o gymorth mawr.  

Dywedont y bu cyfnod yn ystod dyddiau cynnar y prosiect pan oedd y staff 

ychydig yn amheus o'r prosiect, ond eu bod yn gefnogol iawn nawr, ac maent 

yn dymuno i'r prosiect barhau. 
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Byddent yn dymuno gweld Coleg Ceredigion yn darparu mwy o gymorth.  Yr 

anghenion eraill nas bodlonir yw cyflogaeth a gofal seibiant/llety â chymorth ar 

gyfer pobl iau. 

 

Tîm Plant Anabl (TPA) 

Rhoddodd staff TPA eu safbwyntiau yn 2014 ac roedd y mwyafrif helaeth 

ohonynt yn rhai cadarnhaol am y prosiect.  Roedd y staff yn weithwyr 

allweddol ar gyfer pobl ifanc ac roeddent oll wedi disgrifio sut yr oedd pobl 

ifanc wedi mwynhau mynd i'r prosiect.  Roedd un gweithiwr cymdeithasol yn 

gwerthfawrogi'r adroddiadau yr oedd wedi'u cael yn arbennig, ac roedd o'r 

farn y byddent yn helpu wrth gynllunio'r cyfnod pontio.  Dywedont y byddent 

yn cyfeirio eto.  Y pryderon a fynegwyd oedd bod enghreifftiau o UNO yn 

methu cysylltu â phrosiectau eraill DASH ac roedd disgwyl i un person ifanc 

fynychu 2 wahanol raglen.  Dywedodd un gweithiwr cymdeithasol bod un 

person ifanc, 'bachgen disglair a osodwyd gyda'r rhai o allu cymysg, ychydig yn 

nawddoglyd ond roedd yn anodd bodloni'r holl anghenion' 

Siaradais â nifer o staff yn ystod cyfarfod tîm TPA yn 2015.  Roedd yr adborth 

yn gadarnhaol iawn.  Roedd y staff o'r farn bod sylw cyflym yn cael ei roi i 

gyfeiriadau a bod darpariaeth ar gyfer yr holl lefelau o ran anghenion yn y 

prosiect.  Roedd pawb yn fodlon iawn â'r adborth a gawsant, ac eithrio un 

person, gan nad oedd hi'n teimlo'i bod yn cael adborth gan UNO.  Mae staff 

wedi cael adborth da iawn gan bobl ifanc, ac eithrio gan un, a oedd o'r farn ei 

fod ychydig yn 'ddiflas'.  Roedd y staff o'r farn mai'r posibiliadau datblygu ar 

gyfer y prosiect yn y dyfodol fyddai gofal dydd, gofal seibiant i blant neu 

oedolion neu ddewis amgen i leoliadau mewn coleg preswyl. 

Gofynnwyd i mi roi holiadur i staff a chyflwynais holiadur ar-lein.  Cafwyd 2 

ymateb.  Roedd yr ymatebion yn gadarnhaol iawn.  Yr un maes a oedd yn peri 

pryder oedd cyfathrebu, a mynegwyd pryder am y ffaith nad oeddent yn cael 

adborth.  Mewn cyferbyniad, ysgrifennodd yr aelod arall o staff 'mae 

cyfathrebu (Y Cydlynydd) yn rhagorol'.  Gan ymateb i gwestiwn am y 

posibiliadau i'r prosiect yn y dyfodol, ysgrifennodd un aelod o staff 'dylai 

barhau fel ag y mae – mae'n adnodd hynod o werthfawr i bobl ifanc 

Ceredigion.  Diolch bawb.' 

Gweithiwr Prosiect, Tîm Plant Anabl 
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Mae'r Gweithiwr Prosiect yn weithiwr cymdeithasol profiadol ac yn flaenorol, 

roedd yn Uwch-ymarferwr ac yn Weithiwr Cymdeithasol y rhaglen flaenorol a 

ariannwyd gan y Cynulliad Cenedlaethol, Cyrraedd y Nod.  Ar hyn o bryd, fe'i 

cyflogir fel Gweithiwr Prosiect o fewn TPA, ac mae'n gyfrifol am drefnu a 

darparu rhaglenni grŵp ac unigol ar gyfer pobl ifanc.  Mae wedi helpu gyda 

gweithgarwch hunan-werthuso ac ymgynghori ar gyfer UNO ac mae wedi 

darparu rhaglenni ar y cyd â Chydlynydd UNO. 

Disgrifiodd UNO fel prosiect da iawn.  Dywedodd mai'r ethos yw gwneud 

penderfyniadau ar y cyd.  Mae wedi gweld pobl ifanc yn cael budd gan 

drefniant byw ar y cyd.  O bryd i'w gilydd, bydd pobl ifanc yn anghytuno, ond 

mae hyn yn rhan o 'dyfu i fyny'.  O bryd i'w gilydd, bydd person ifanc o'r farn 

bod y rhaglenni'n ddiflas, ond mae'r rhan fwyaf ohonynt yn wirioneddol 

mwynhau'r profiad.  Buom yn trafod sut y mae modd cadarnhau ymddygiad 

rhwng sesiynau, ac a oes perygl y bydd pobl ifanc yn colli sgiliau.  Roedd o'r 

farn y gallai'r bylchau mewn presenoldeb beri problem os na chaiff y sgiliau 

newydd eu cadarnhau a'u hailadrodd yn y cartref.  Roedd o'r farn ei bod yn 

debygol bod y prosiect wedi cyrraedd yr uchafswm o ran niferoedd y bobl 

ifanc.  Yn ei farn ef, roedd derbyn ystod oedran 18 – 25 oed yn rhywbeth 

cadarnhaol iawn. 

Roedd yn credu y dylid cynnig rhagor o sesiynau dan y rhaglen os oes modd, 

ond roedd yn sylweddoli bod cyfyngiadau o ran y cyllid.  Yn ei farn ef, gallai bod 

ffyrdd eraill o ddilysu sgiliau a gaiff eu sicrhau yn y prosiect trwy gyfrwng 

Bagloriaeth Cymru neu Wobr Dug Caeredin. 

Gallai weld nifer o bosibiliadau i'w datblygu yn y dyfodol: 

 Rhaglen amgen i'r lleoliad mewn coleg preswyl 

 Prosiect gofal dydd/cyflogaeth ar gyfer pobl ifanc hŷn, sy'n datblygu fel 

 menter gymdeithasol efallai 

 

Gyrfaoedd 

 

Y Swyddog Gyrfaoedd yw'r Swyddog Gyrfaoedd arbenigol ar gyfer anghenion 

arbennig yng Ngheredigion a Gogledd Sir Benfro.  Disgrifiodd y prosiect mewn 

termau cadarnhaol iawn, gan ddweud ei bod hi wedi gwneud sawl cyfeiriad, 

gan gynnwys pobl ifanc nad ydynt yn bodloni'r meini prawf ar gyfer cael cyswllt 
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gyda'r Gwasanaethau Cymdeithasol.  Mae hi wedi cyfeirio i'r prosiect 

Garddwriaethol hefyd, gan gynnwys pobl ifanc 'nad oeddent yn gwneud 

llawer'.  Byddai hi'n croesawu rhagor o gyrsiau gyda gwahanol bynciau.  

Disgrifiodd y Cydlynydd fel rhywun 'o gymorth mawr' ac roedd yn 

gwerthfawrogi ei help gyda thrafnidiaeth yn arbennig.  Byddai hi'n croesawu 

cyrsiau eraill.   Mae hi wedi helpu hefyd trwy gysylltu'r prosiect â Choleg 

Ceredigion.  Dywedodd mai dim ond pethau cadarnhaol sydd ganddi i'w 

dweud;  mae modd i rai pobl ifanc sydd ag anghenion uchel iawn, gan gynnwys 

anghenion meddygol, fynychu'r prosiect.  Mae'n teimlo bod y prosiect yn 

werthfawr er mwyn llenwi bwlch yng Ngheredigion a bod gan y prosiect werth 

wrth gyfrannu i'r rhwydwaith, yn ogystal â phobl ifanc unigol. 

SENCO 

Siaradais â'r SENCO, a oedd yn gyfrifol am anghenion arbennig yn flaenorol, ac 

y mae'n debygol ei bod wedi cael mwy o gyswllt â'r prosiect nag unrhyw 

SENCO arall.  Disgrifiodd nifer fawr o gryfderau: 

 Mae pobl ifanc yn ei hoffi ac maent yn teimlo'n ddiogel yno 

 Mae awyrgylch da yn y byngalo 

 Mae'r Cydlynydd yn gefnogol iawn 

 Maent yn meithrin sgiliau annibyniaeth  

 Mae coginio yn arbennig o ddefnyddiol.  Nid oedd un person ifanc 

erioed wedi gwneud paned o de 

 Nid oes gan yr ysgol y cyfleusterau ar gyfer gweithgareddau megis 

gwneud gwely neu ddefnyddio sugnwr llwch 

 Mae modd cadarnhau sgiliau cymdeithasol trwy gyd-fwyta a 

rhyngweithio 

 Mae'r prosiect yn helpu i godi lefelau hunan-barch trwy gyfrwng 

canmoliaeth a rhyngweithio cymdeithasol 

 Mae'n esiampl wych o bartneriaeth gydag ysgol 

 Disgrifir sgiliau a ddangosir yn y prosiect yn ystod adolygiadau ysgol, ac 

mae modd iddo ychwanegu i gynlluniau ar gyfer y dyfodol 
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Yr unig faes i'w ddatblygu yw darparu arwynebau yn y gegin y mae modd eu 

haddasu ar gyfer y rhai mewn cadair olwyn, fel bod modd i'r bobl ifanc eu 

defnyddio 

 

 

 

Pennod 4 Rheoli a Llywodraethu 

 

 

 

DASH 

Mae DASH yn sefydliad bach yn y trydydd sector yng Ngheredigion.  Mae 

ganddo swyddfa a'r staff canlynol: 

 

Cydlynydd Gwasanaethau Hamdden  Amser llawn 

Swyddog Datblygu 18 awr yr wythnos 

Cynorthwyydd Gweinyddol  Rhan-amser 16 awr yr wythnos 

Swyddog Cyllid Rhan-amser 11 awr yr wythnos 

Cydlynydd Gwirfoddolwyr Rhan-amser 10 awr yr wythnos 

 

Cydlynydd UNO 

Cyflogwyd Cydlynydd UNO gan DASH ar ran y bartneriaeth ym mis Rhagfyr 

2013 am 28 awr yr wythnos.  Mae hi'n gymwys iawn ar gyfer y swydd.  Mae'n 

meddu ar y cymwysterau canlynol: 

Baglor Addysg mewn Anghenion Arbennig ac Economeg y Tŷ  

Gwobr Gofal Rheolwr Cofrestredig (Oedolion) 

MEd (Agored mewn Dysgu Gydol Oes) 



 

27 

 

BA mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (dirymwyd er mwyn iddi allu bod yn 

weithiwr cymdeithasol sy'n fyfyrwraig ac astudio am y radd BA Gweithiwr 

Cymdeithasol yng Nghymru er mwyn cymhwyso ym mis Rhagfyr 2017). 

Mae ganddi brofiad dros fwy na chwarter canrif: 

1987-1993 – Cymorth uwch/athrawes gydag oedolion sydd ag anableddau 

dysgu, 1993 – 2011 – Rheolwr gwasanaeth dydd gydag Oedolion sydd ag 

Anableddau Dysgu, 2011- 2013 – Rheolwr Datblygu Busnes gan helpu pobl 

ifanc i ddatblygu gwasanaethau o'u cwmpas gyda Thaliadau Uniongyrchol, 

2013 – gweithio gyda'r henoed, a ddilynwyd gan DASH o 1/12/13. 

Mae ei chyfrifoldebau'n cynnwys rheoli'r byngalo, hyrwyddo cyfeiriadau i'r 

prosiect, ymweld â theuluoedd er mwyn asesu cyfeiriadau newydd a monitro 

canlyniadau a darparu gweithdai a rhaglenni preswyl.  Mae hi'n cadw 

cofnodion ar gyfer y prosiect yn ogystal â ffeiliau pobl ifanc ac mae'n paratoi 

adroddiadau ar gyfer y grŵp rheoli. 

Mae'r Cydlynydd yn cofnodi ei horiau gwaith.  Yn ystod Blwyddyn 1 y Prosiect, 

gweithiodd gyfanswm o 332.25 awr y tu hwnt i'r oriau yn ei chontract ac yn 

ystod Blwyddyn 2 y Prosiect, y cyfanswm hwn oedd 152.5 awr.  Mae nifer yr 

oriau a dreuliwyd yn gweithio yn dynodi nad oes nifer ddigonol o oriau wedi 

cael eu neilltuo er mwyn i'r Cydlynydd wneud ei gwaith.  Y goblygiadau yw y 

dylid cynyddu nifer yr oriau trwy drosglwyddo'r cyllid o rywle arall yn y prosiect 

neu y dylid lleihau'r gweithgarwch yn y prosiect.  Mae modd rhagweld y bydd y 

gweithgarwch yn ystod Blwyddyn 1 yn ddwys iawn mewn prosiect newydd, ac 

mae'r ffigurau'n dangos gostyngiad yn nifer yr oriau a weithiwyd.  Awgrymir y 

dylai DASH ystyried y mater hwn gyda Grŵp Rheoli UNO, gan ystyried 

datrysiadau posibl. 

 
Nid yw'r Cydlynydd yn gyfrifol am reoli Gweithwyr Cymorth Gofal CMWW pan 
fyddant yn gweithio gyda'r prosiect.  
 

Swyddog Datblygu 

Mae gan y Swyddog Datblygu radd mewn Sŵoleg, TAR a thystysgrif Ôl-raddedig 

mewn dyslecsia.  Mae wedi gweithio fel athrawes mewn ysgolion prif ffrwd ac 

arbennig, yng Ngholeg Ceredigion fel Darlithydd Anghenion Arbennig ac Iechyd 

a Gofal Cymdeithasol ac fel Pennaeth Uned Cyfeirio Disgyblion Ceredigion.  Er 

2010, mae wedi wedi bod yn Swyddog Datblygu i DASH. 
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Goruchwyliaeth 

Y Swyddog Datblygu sy'n rheoli ac yn goruchwylio Cydlynydd UNO.  Cynhelir 

cyfarfodydd rheolaidd rhwng y Cydlynydd a'r Swyddog Datblygu ac mae'n 

ymddangos bod y Swyddog Datblygu yn ymwybodol iawn o bryderon y 

Cydlynydd.  Trafodir hyfforddiant a datblygiad pellach mewn ffordd weithredol.  

Rydw i'n ymwybodol o'r ffaith y bydd y Cydlynydd yn cwblhau ei hyfforddiant 

Gwaith Cymdeithasol a bod dau leoliad dan oruchwyliaeth yn cael eu trefnu 

heb beri niwed i brosiect UNO.  Bydd yr un cyntaf o fewn DASH. 

 

CMWW 

Mae CMWW yn gweithio i gynorthwyo gofalwyr di-dâl ar draws Ceredigion, Sir 

Benfro a Phowys.  Ffurfiwyd y sefydliad yn 2008 ar ôl uno pedwar cynllun lleol 

a sefydlwyd er 1992.  Mae'r swyddfa gofrestredig yn Llandrindod, Powys ac 

mae timau gofal yn Aberystwyth, Llandrindod a Hwlffordd yn cydlynu 

gwasanaethau.  Rheolir y gwasanaeth yng Ngheredigion gan y Rheolwr 

Cofrestredig, a gaiff ei gynorthwyo gan Arweinydd Tîm Ceredigion.  Mae'r 

Arweinydd Tîm yn goruchwylio ac yn cynorthwyo'r Gweithwyr Cymorth Gofal.  

Mae CMWW wedi cael ei chofrestru fel Asiantaeth Gofal Cartref gan AGGCC.  

Darparir gwasanaethau i UNO dan y categori cofrestru hwn.  Mae'r categori 

hwn yn gosod cyfyngiad o 28 diwrnod mewn blwyddyn o ran nifer y diwrnodau 

y mae modd cynnal y gweithgarwch preswyl i oedolion. 

Cantref 

Mae Cantref yn ddarparwr tai cymdeithasol cofrestredig yng Nghastellnewydd 

Emlyn.  Mae cymdeithas tai Cantref yn gymdeithas gofrestredig dan Ddeddf 

Cymdeithasau Cydweithredol a Chymdeithasau Budd Cymunedol 2014, sy'n 

darparu cartrefi fforddiadwy o ansawdd da a gwasanaethau tai ar gyfer bron i 

3,500 o bobl ar draws ardal pedwar awdurdod lleol yng Ngorllewin Cymru:  

Ceredigion, Gogledd Sir Benfro, Gogledd Sir Gaerfyrddin ac ardal Machynlleth 

ym Mhowys. 

Rheolaeth fewnol 

Cofnodion achosion 

Llunnir ffeil law am bob person ifanc sy'n mynychu'r prosiect.  Mae'r ffeil yn 

cynnwys manylion cyfeirio, cofnod o'r asesiad cychwynnol a'r ymweliad â'r 

cartref a chofnodion o bob achlysur y mynychwyd y prosiect.  Mae unrhyw 
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bryder ynghylch iechyd neu ymddygiad a allai fod yn berthnasol i weithgarwch 

y prosiect yn arwain at baratoi asesiad risg.  Trafodir hyn gyda'r nyrs bediatrig 

gymunedol yn y Tîm Plant Anabl.  Anfonir y cofnod i'r gweithiwr 

cymdeithasol/allweddol a'r rhiant.  Cedwir cofnod dilynol fel bod modd i'r 

Cydlynydd fonitro effaith y prosiect a chasglu data am DPAion y prosiect. 

Rydw i wedi edrych ar 32 ffeil ac roeddent oll o safon uchel iawn.  Mae'r gwaith 

cofnodi yn fanwl, yn ddisgrifiadol ac yn ddadansoddol ac mae'r Cydlynydd yn 

ceisio gweld y person ifanc mewn ffordd holistig yn gyson, gan ymgysylltu â 

gwasanaethau eraill y gallent helpu.  Mae'r gweithgarwch ymgysylltu â rhieni a 

gofalwyr yn wych hefyd, a cheir cyfathrebu da gyda gwasanaethau eraill. 

Cedwir cofnod cyfrifiadurol yn DASH o bob person ifanc sy'n cael 

gwasanaethau.  Nid yw DASH wedi cael ei gofrestru fel rheolydd data gyda'r 

Comisiynydd Gwybodaeth ac yn fy marn i, oherwydd y cedwir cofnodion mewn 

ffordd ddigidol, dylai fod wedi cofrestru ag ef.  Yn ogystal, ni cheir unrhyw bolisi 

ysgrifenedig am drin, archifo a dinistrio cofnodion llaw, ac mae'n hanfodol 

datblygu polisi o'r fath.  Yn ogystal, dylai pobl ifanc a rhieni a gofalwyr fod yn 

ymwybodol o'r cofnodion a gedwir a'r hyn sy'n digwydd ar ôl i'r cyswllt ddod i 

ben. 

Marchnata a chyhoeddusrwydd 

Mae gan brosiect UNO daflen ddwyieithog.  Mae'r Cydlynydd wedi hyrwyddo'r 

prosiect trwy'r rhwydweithiau lleol a gydag ysgolion a'r Gwasanaethau 

Cymdeithasol. 

Mae gan DASH wefan a thudalen ar Facebook.  Ceir disgrifiad byr o UNO ar y 

wefan, ynghyd ag adran am y Cydlynydd.  Ni chaiff y dudalen ar Facebook ei 

diweddaru'n aml iawn.  Mae'r wefan yn ymwthgar ac yn amryliw i'r graddau ei 

bod yn anodd ei gwe-lywio.  Er tegwch i DASH, mae mwyafrif y rhieni a'r 

gofalwyr yng Ngheredigion yn ymwybodol o'r gwasanaethau a gynigir.  Amlygir 

hyn gan nifer y cyfeiriadau i brosiect UNO a wneir gan rieni a gofalwyr eu 

hunain.  Hyd yn oed mewn cymuned fach, mae'n debygol nad yw rhieni a 

gofalwyr ac ymarferwyr yn ymwybodol o UNO ac mae'n bwysig bod disgrifiad 

eglur yn cael ei gynnwys ar wefan DASH ac ar y dudalen ar Facebook ynghylch y 

gwasanaethau a gynigir.  Un cam syml fyddai creu tudalen ar Facebook (fel is-

dudalen ar dudalen DASH) ar gyfer UNO.  Byddai modd i hon roi 

cyhoeddusrwydd i UNO, adrodd newyddion ac arddangos gweithgareddau 

gyda'r rhagofalon priodol.  Gallai rhieni a gofalwyr a phobl ifanc roi adborth 

hefyd.  Mae angen cynnal adolygiad cynhwysfawr o brif wefan DASH ac mae 
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angen ychwanegu rhagor o wybodaeth i'r adran am UNO.  Mae gwefan Pontio 

Ceredigion yn cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf am UNO. 

Cyllidebau  

Rheolir cyllideb UNO gan y Swyddog Datblygu a'r Cydlynydd, gyda chymorth y 

Swyddog Cyllid sy'n prosesu anfonebau, sy'n gwneud taliadau BACS ac sy'n 

paratoi adroddiadau cyllidebau ar gyfer cyfarfodydd Rheoli UNO.  Mae'n 

ymddangos bod gan y Swyddog Datblygu a'r Swyddog Cyllid ddirnadaeth dda 

o'r llif arian a'r berthynas â'r penawdau cyllideb amrywiol.  Efallai y bydd 

gweithredu'r Cyflog Byw Cenedlaethol yn cael effaith ar y rhaglen ac mae 

angen ailystyried y gyllideb er mwyn rhoi ystyriaeth i'r newidiadau.  Mae angen 

i'r prosiect feithrin dealltwriaeth o Gostau Uned. 8 

 

Rheoli risg 

Pan geir unrhyw bryderon am iechyd neu ymddygiad, bydd y Cydlynydd yn 

cynnal asesiad rheoli risg ac yn trafod yr asesiad risg gyda'r nyrs bediatrig 

gymunedol yn y Tîm Plant Anabl.  Mae nifer o bobl ifanc yn defnyddio'r 

prosiect ac mae ganddynt gyflyrau gofal iechyd cymhleth.  Mae hyn yn cynnwys 

pobl ifanc sy'n cael eu bwydo trwy eu stumog, rhai sydd ag epilepsi, rhai sy'n 

defnyddio cadair olwyn neu gymhorthion eraill neu y mae ganddynt broblemau 

ymddygiadol.  Mae angen rhoi meddyginiaeth i rai pobl ifanc hefyd.  Roedd yr 

asesiadau risg yn cynnwys nifer o enghreifftiau o arferion da.  Adolygir y rhain 

yn rheolaidd pan fydd gwybodaeth newydd ar gael.  Rhennir yr asesiadau risg 

gyda CMWW cyn cyfnod preswyl.  Mae'n ofyniad rheoliadol bod CMWW yn 

cynnal asesiad risg annibynnol ar gyfer yr holl ddefnyddwyr gwasanaeth cyn 

darparu gofal ac nid yw'r bobl ifanc sy'n cymryd rhan ym Mhrosiect UNO yn 

eithriad.  Rydw i'n ymwybodol iawn o'r risgiau o ddarparu gofal seibiant i bobl 

ifanc sydd ag anghenion gofal iechyd uchel ac roeddwn o'r farn y byddai o 

gymorth i'r staff sy'n ymwneud â hyn i gael rhywfaint o hyfforddiant ynghylch 

rheoli sefyllfaoedd lle y mae problemau'n codi er mwyn profi a yw systemau'n 

                                                           
8 

  Gweler er enghraifft PSSRU Unit Costs of Health and Social Care, extract on respite care. 

Tudalen 108 gweler hefyd Holmes et alia 

https://www.lboro.ac.uk/media/wwwlboroacuk/content/ccfr/publications/cost-of-short-break-

provision.pdf 

 



 

31 

 

ddigon cadarn er mwyn delio ag argyfwng a bodloni anghenion pobl ifanc eraill 

yn y prosiect. 

Ceir o leiaf un person ifanc yn y prosiect a gyfeiriwyd yn uniongyrchol gan riant 

heb unrhyw gyswllt â'r Gwasanaethau Cymdeithasol.  Nid oedd y rhiant yn 

dymuno i'r Gwasanaethau Cymdeithasol gymryd rhan.  Nid yw'r Tîm 

Cymunedol ar gyfer Pobl sydd ag Anawsterau Dysgu (CTLD) yn cyfeirio'n 

uniongyrchol i UNO gan nad oes ganddynt gontract ag UNO.  Mae presenoldeb 

pobl ifanc yn y prosiect lle na chafwyd cyswllt uniongyrchol â'r Gwasanaethau 

Cymdeithasol yn cyflwyno rhywfaint o risg, nad yw'n dderbyniol yn fy marn i ac 

a dweud y lleiaf, mae angen i'r holl gyfeiriadau newydd gael eu sgrinio trwy 

gael cyswllt â'r Gwasanaethau Cymdeithasol ac iechyd. 

Risg arall a nodwyd yw dibyniaeth y prosiect ar y Cydlynydd a'r Swyddog 

Datblygu, a theimlaf bod angen i'r Grŵp Rheoli roi sylw i'r sefyllfa pan na all y 

Cydlynydd weithio, a sut y byddai modd i'r prosiect barhau. 

Diogelu 

Mae gan y tri Phartner eu gweithdrefnau mewnol eu hunain.  Mae'n bwysig 

bod y rhain yn cael eu gweithredu er mwyn i'r staff eu defnyddio yn ystod 

gwaith rhaglen.  Dylai datganiad byr ynghylch y sawl sy'n gyfrifol am gymryd 

unrhyw gamau naill ai dan y Gweithdrefnau Amddiffyn Plant neu'r 

Gweithdrefnau Diogelu Oedolion Agored i Niwed, fod yn rhan o'r Datganiad o'r 

Diben, a dylai deunydd briffio fod ar gael ar gyfer yr holl staff. 

Cwynion 

Y sefyllfa bresennol yw os gwneir cwyn, caiff ei gwneud i DASH os yw'n 

ymwneud â'r Cydlynydd neu weithwyr cymorth DASH neu i CMWW os yw'n 

ymwneud â'r gofal a ddarparir.  Yn aml, yn fy mhrofiad i, mae cwynion yn 

cynnwys sawl ffactor cysylltiedig ac ni cheir atebolrwydd clir yn y trefniant hwn.  

Deallaf bod memo dealltwriaeth partneriaeth yn cael ei ddrafftio a byddai o 

gymorth pe bai modd rhoi sylw i'r mater hwn. 

Yr iaith Gymraeg 

Mae gwefan DASH yn ddwyieithog, er nad yw ei thudalen ar Facebook.  Nid 

yw'r Cydlynydd yn siarad Cymraeg, serch hyn, mae nifer o'r gweithwyr cymorth 

yn siarad Cymraeg.  Gwneir defnydd da o'r Gymraeg yn arwyddion y prosiect a 

defnyddir y Gymraeg yn achlysurol yn ystod sesiynau'r prosiect.  Ceir disgrifiad 

o'r prosiect yn adran Gymraeg y wefan.  Mae nifer o'r gweithwyr cymorth yn 
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siarad Cymraeg a phryd bynnag y bo modd, cânt eu cyfateb â phobl ifanc y 

mae'r Gymraeg yn famiaith iddynt neu y maent yn ffafrio'r Gymraeg. 

Rôl Ymddiriedolwyr 

Mae Ymddiriedolwyr DASH wedi enwebu 2 Ymddiriedolwr i gael trosolwg 

arbenigol o brosiect UNO.  Mae gan y ddau Ymddiriedolwr lawer iawn o brofiad 

mewn awdurdodau lleol, GIG a mudiadau gwirfoddol.  Roedd un Ymddiriedolwr 

yn gyfrifol am gomisiynu gwasanaethau plant ar ran yr Awdurdod Lleol cyn 

iddo ymddeol.  Roedd yr Ymddiriedolwr arall yn rheolwr y Tîm Plant Anabl yng 

Ngheredigion am nifer o flynyddoedd.  Mae'r ddau Ymddiriedolwr yn cymryd 

eu tro i gadeirio Cyfarfodydd Rheoli UNO a chyfarfodydd y Prosiect.  Buont yn 

rhan o'r broses o benodi'r Cydlynydd ac maent yn cymryd cryn ddiddordeb yn y 

prosiect. 

Mae'r ddau Ymddiriedolwr yn ymwybodol o'r ffaith y gallai UNO fod yn newid 

sylfaenol i DASH, wrth iddo symud y gweithgareddau ar gyfer pobl ifanc, y mae 

nifer ohonynt dros 18 oed.  Yn ddiweddar, cynhaliodd yr Ymddiriedolwyr 

ddiwrnod adolygu a bu modd i mi fod yn bresennol.  Roedd yr holl 

Ymddiriedolwyr a nifer o'r staff wedi mynychu.  Roedd y diwrnod adolygu yn 

mapio cryfderau a gwendidau'r sefydliad yng nghyd-destun bygythiadau a 

chyfleoedd allanol, a'r bwriad nawr yw cael grwpiau gorchwyl a gorffen am y 

materion allweddol, a ddatblygir yn gynllun busnes.  Yn ogystal, mae'r 

Ymddiriedolwyr yn bwriadu archwilio DASH gan ddefnyddio system PQASSO.9  

 

Rheoli Prosiect UNO 

Ar ddechrau'r prosiect, sefydlwyd grŵp rheoli amlasiantaeth.  Mae'r grŵp yn 

cynnwys aelodaeth eang o: 

DASH 

Swyddog Datblygu 

                                                           
9 

  Mae'r System Sicrhau Ansawdd Ymarferol ar gyfer Sefydliadau Bach yn system 

gwerthuso perfformiad a marc ansawdd ar gyfer mudiadau elusennol yn y DU.  Mae 

gwerthusiadau'n defnyddio system o adolygu cymheiriaid rhwng elusennau bychain.  

(NCVO)  
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Cydlynydd 

Cynrychiolydd rhieni o Fforwm Rhieni Ceredigion 

Cyngor Sir 

Cynghorydd Sir 

Tîm Plant Anabl 

CTLD 

Cynllunio ar gyfer plant 

Rheolwyr Gwasanaeth y Gwasanaethau Cymdeithasol ar gyfer Plant ac 

Oedolion 

Cantref 

Rheolwr lleol 

CMWW 

Ray Ceredigion (chwarae) 

Mae'r grŵp wedi cyfarfod yn rheolaidd ac mae'r niferoedd sydd wedi mynychu 

wedi bod yn dda: 

 

 

Tabl  Presenoldeb yng Ngrŵp Rheoli UNO 2014 a 2015 
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Er bod cynrychiolaeth gynhwysfawr o'r Cyngor Sir a'r sector gwirfoddol, nid oes 

unrhyw gynrychiolaeth o'r gwasanaeth iechyd.  Ni chynrychiolwyd addysg tan 

yn hwyr yn 2015, pan fynegodd y cynrychiolydd ei hymddiheuriadau.  Mae'n 

gadarnhaol iawn bod uwch-reolwr o'r Gwasanaethau Cymdeithasol yn 

mynychu'r Grŵp Rheoli yn rheolaidd, a bod cyswllt gyda'r Aelod Cabinet dros 

Wasanaethau Cymdeithasol hefyd.  Mae'n bwysig bod cysylltiadau clir gydag 

iechyd ac addysg ar y lefel gomisiynu a'r lefel ddarparu.  Bu mater ynghylch 

presenoldeb CTLD tan y ddiweddar, gan nad oedd unrhyw weithwyr 

cymdeithasol pontio yn y swydd, ond llwyddwyd i ddatrys hyn. 

Mae gan y grŵp rheoli Gylch Gorchwyl eglur.  Roedd hi'n gadarnhaol iawn 

gweld y gofynnwyd i'r aelodau fynegi eu disgwyliadau o'r cyfarfodydd ar y 

dechrau.  Mae'r cofnodion o safon da iawn.  Cadeirir y grŵp gan Ymddiriedolwr 

DASH.  Mae'r grŵp rheoli yn adolygu adroddiadau sy'n cael eu paratoi gan y 

Cydlynydd, CMWW, Cantref ac adroddiad cyllideb.  

Materion partneriaeth 

Mae prosiect UNO yn gofalu am bobl ifanc oddi cartref.  Bu angen diffinio'r 

berthynas gyda rheolydd Cymru, AGGCC.  Wrth gynllunio'r prosiect, llwyddwyd 

i ddatrys hyn ar ôl cynnal trafodaeth gydag AGGCC, trwy reoli'r prosiect fel rhan 

o gofrestriad Gofal Cartref CMWW.  Mae hyn yn caniatáu 28 diwrnod o ofal 

mewn blwyddyn.  Darparir y gofal gan CMWW ac ni chaiff ei reoli'n 

uniongyrchol gan y Cydlynydd.  Mae'r Rheoliadau wedi cyfyngu nifer y sesiynau 

preswyl a gynhelir.  Cynhelir cyfarfodydd gydag AGGCC er mwyn gweld a oes 

ffordd ymlaen er mwyn datblygu mwy o ofal preswyl, gan gynnwys gofal 

seibiant.  Un o'r problemau sylfaenol yw cofrestriad y cyfleuster ar gyfer plant 

(dan 18 oed) ac oedolion (dros 18 oed).  Er bod AGGCC wedi bod yn gadarnhaol 

iawn ynghylch ystyried y mater, efallai y bydd angen newid y rheoliadau er 

mwyn datblygu cyfleuster integredig sy'n gofrestredig.  Yn Lloegr, mewn 

cyferbyniad, ceir enghreifftiau o ofal preswyl ar gyfer pobl ifanc 16 oed a 

throsodd sydd wedi cael eu cofrestru fel Cartrefi Gofal gan y Comisiwn 

Ansawdd Gofal.10 

                                                           
10 

  Ee http://www.cqc.org.uk/sites/default/files/old_reports/1-

135431493_Stratford_Lodge_INS1-555773904_Scheduled_04-01-2014.pdf 

 



 

35 

 

Gofynnwyd pwy sy'n rheoli Gweithwyr Cymorth Gofal pan fyddant ar y rhaglen, 

ynghyd â chwestiwn ynghylch cysondeb staff.  Mae'r Gweithwyr Cymorth Gofal 

yn gweithio ar gyfer eu Harweinydd Tîm CMWW, ond maent yn gweithio gyda'r 

Cydlynydd.  O bryd i'w gilydd, bydd y trefniant hwn yn arwain at densiynau.  

Mae'r newidiadau mewn Gweithwyr Cymorth Gofal yn ei gwneud hi'n 

anoddach i feithrin ethos a gwerthoedd tîm.  Rydw i'n ymwybodol o'r ffaith y 

trafodwyd CMWW yn cyflawni rôl rheolaeth linell y Gweithwyr Cymorth Gofal 

yn flaenorol, ond mae'r Rheoliadau'n mynnu y dylai hwn barhau i fod yn rôl ar 

gyfer y darparwr gofal, yn ystod y cyfnodau preswyl.  Mewn gwirionedd, mae 

hyn yn golygu nad yw'r Cydlynydd yn gyfrifol am reolaeth y Gweithwyr Cymorth 

Gofal a byddant yn cael eu briffio gan eu Harweinydd Tîm cyn pob sesiwn, a 

bydd hwn/hon yn cael ôl-drafodaeth â nhw unwaith eto ar y diwedd. 

Teimlaf bod y trefniant hwn yn rhy gymhleth a bod ganddo'r potensial i arwain 

at fethiant o ran cyfathrebu, a bod gan hyn ganlyniadau posibl.  Dylai'r mater 

gael ei ddatrys ar ôl cwblhau'r mater sy'n ymwneud â chofrestru, ond fel mesur 

yn y tymor byr, byddwn yn awgrymu y dylid lleihau cronfa'r Gweithwyr 

Cymorth Gofal, a bod sylw'n cael ei roi i feithrin y tîm trwy hyfforddiant ar y 

cyd.  Dylid ystyried y cwestiwn ynghylch atebolrwydd a chyfrifoldebau 

gweithredol yn ystod sesiynau preswyl unwaith eto hefyd. 
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Pennod 5 Allbynnau'r Prosiect 

Mae'r bennod hon yn canolbwyntio ar y gwasanaethau neu'r cyfleusterau sy'n 

deillio o weithgareddau sefydliad neu brosiect. 

 

Cydlynydd y Prosiect 

Cyflogir Cydlynydd y Prosiect am 28 awr bob wythnos.  Dros y ddwy flynedd 

ddiwethaf, mae hi wedi gweithio'r oriau canlynol, gan gynnwys gwyliau 

blynyddol: 

2014 2015 tan 13/11/2015 

1788.25 

 

1608.5 

 

Llythyrau a anfonwyd at bobl ifanc a rhieni a gofalwyr 

Anfonwyd 350 o lythyrau gan y Cydlynydd ar ddechrau Prosiect UNO. 
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Cyfeiriadau 

Rhwng 2014 a 2015, cafodd y Prosiect 46 o gyfeiriadau.  Cafwyd cyfeiriadau gan 

unigolion ac asiantaethau: 

  

Mae'n gadarnhaol iawn gweld mai teuluoedd eu hunain yw ffynhonnell fwyaf y 

cyfeiriadau. 

Mae dosbarthiad oedran y cyfeiriadau'n eang, o 14 i 25 oed: 

 

Roedd hanner y bobl ifanc yn 18 oed neu'n hŷn pan gawsant eu cyfeirio (23).  

Mae'n gadarnhaol iawn bod y prosiect yn ymgysylltu ag oedolion ifanc yn 

ogystal â phobl ifanc dan 18 oed. 

Rhannwyd y cyfeiriadau bron yn gyfartal rhwng benywod a gwrywod.  Mae hyn 

yn peri ychydig syndod gan bod y rhaglen ragflaenol, a ariannwyd trwy 

Cyrraedd y Nod, wedi dangos ar ddiwedd y rhaglen mai dim ond 20% o'r 

rhaglen oedd yn fenywod ifanc.11  Mae'n bwysig edrych i weld a yw'r holl bobl 

ifanc priodol wedi cael eu cyfeirio i'r prosiect gan ei bod yn ymddangos bod 

gwrywod heb gynrychiolaeth ddigonol. 

Ymweliadau â'r Cartref 

Yn ystod 2014-15, cynhaliodd y Cydlynydd 66 o ymweliadau â chartrefi pobl 

ifanc a'u teuluoedd er mwyn trafod cyfeiriadau, asesu'r angen unigol ac er 

mwyn gweld canlyniadau'r prosiect. 

Penwythnosau preswyl 

Cynhaliwyd 12 o benwythnosau preswyl yn 2014 a 10 ohonynt yn 2015, gan 

gynnwys 90 o bobl ifanc: 

 

Cyrsiau a gweithdai amhreswyl 

                                                           
11 

  Ar sail ffurflenni ESF i'r Cynulliad Cenedlaethol 
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Yn ogystal, cynhaliwyd nifer fawr o weithdai, Diwrnodau Teuluol, cyrsiau, 

gweithdai Garddio a gweithdai ymgynghori.  At ei gilydd, roedd 82 o bobl ifanc 

a'u teuluoedd wedi mynychu yn 2014, ac roedd 147 wedi mynychu yn 2015. 

Mae'r sesiynau wedi cynnwys: 

Gweithdai garddio 

Gweithdai amgylcheddol 

Cyllidebu 

Creu anrhegion ar gyllideb 

Cyfeiriannu 

Diwrnodau teuluol 

Gweithdai cadair olwyn 

 

Gwaith gyda gweithwyr proffesiynol lleol 

Yn ystod 2014 a 2015, cynhaliwyd 8 Grŵp Rheoli a oedd yn cynnwys sawl 

asiantaeth.  Cynhaliwyd lansiad ym mis Tachwedd 2014 ac roedd 43 o weithwyr  

proffesiynol a chynghorwyr lleol wedi mynychu, gan gynnwys Arweinydd y 

Cyngor Sir. 

Darparu llety ychwanegol i bobl ifanc 

Mae'r prosiect wedi darparu cyfleuster ychwanegol pwysig er mwyn gweithio 

gyda phobl ifanc.  Defnyddir hwn yn gynyddol gan y prosiect ei hun, ysgolion a 

gweithwyr proffesiynol eraill er mwyn gwneud gwaith uniongyrchol gyda phobl 

ifanc.  Defnyddiwyd yr adeilad hefyd er mwyn hyfforddi staff o CMWW. 
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Pennod 6 Canlyniadau 

Canlyniadau yw'r newidiadau sydd wedi digwydd o ganlyniad i'r prosiect a'i 

ymyriadau.  Mae canlyniadau'n anoddach i'w mesur, yn enwedig yn gynnar yn 

ystod y prosiect, ac yn aml, ni fyddant yn dod yn eglur nes i'r person ifanc 

unigol neu'r prosiect ddatblygu, a bydd yr effaith ar ecosystem y ddarpariaeth 

leol yn dod yn eglur. 

Ystyrir astudiaethau achos a baratowyd gan y Cydlynydd, disgrifiadau o 

weithgarwch y prosiect gan Weithwyr Cymorth Gofal CMWW a thystiolaeth o 

gofnodion achosion a chofnodion eraill mewn perthynas ag amcanion 

cyffredinol y prosiect.  Yn olaf, mesurir Dangosyddion Perfformiad Allweddol 

ym mherfformiad y prosiect yn 2014 a 2015. 

 

Astudiaeth achos 1  

Cyfeiriwyd Frances (nid ei henw go iawn), merch 15 oed sydd â Pharlys yr 

Ymennydd, i'r prosiect ym mis Mai 2014 gan Gynghorydd Anghenion Arbennig 

Gyrfa Cymru.  Roedd yn dioddef arwahanrwydd cymdeithasol, roedd ei bywyd 

rhwng yr ysgol a'r cartref.  Er ei bod hi wedi cael cadair olwyn yn ddiweddar a 

oedd yn cynnwys gyriant SMART, nid oedd hon yn cael ei defnyddio. 

Ymwelodd â'r byngalo, lle y darganfuom bod ganddi rai sgiliau cegin a'i bod yn 

amlwg ei bod hi'n dymuno gallu paratoi diod poeth i'w hun.  Bu therapydd 

Galwedigaethol yn ymwneud â'r gwaith, gan gynghori y dylid defnyddio teclyn 

er mwyn arllwys dŵr o'r tegell.  Trwy gyfrwng rhai sesiynau gwaith 

uniongyrchol, rhoddwyd yr hyder a'r sgiliau i Frances gyflawni ei nod gwreiddiol 

a hefyd, i ddechrau paratoi prydau syml. 

Cysylltodd ei gweithiwr allweddol yn y Tîm Plant Anabl â WhizzKids, corff 

hyfforddi cenedlaethol i ddefnyddwyr cadair olwyn, a ffurfiodd bartneriaeth 

rhwng prosiect UNO a'u hunain er mwyn darparu hyfforddiant.  Sicrhaodd 

prosiect UNO bod gan Frances ac eraill gludiant i'r lleoliad.  Dri diwrnod yn 

ddiweddarach, roedd hi'n ddefnyddiwr cadair olwyn medrus ac roedd hi wedi 

gwneud rhai ffrindiau newydd hefyd.  Mae'n Gennad Whizz Kids erbyn hyn, 

sy'n mynychu digwyddiadau dydd, sesiwn Pêl-fasged wythnosol i'r rhai mewn 

Cadair Olwyn a Chlwb Ffermwyr Ifanc. 

Gallai'r cam o symud i'r Chweched dosbarth mewn ysgol arall fod wedi peri 

problemau, ond hwyluswyd y broses gan fyfyriwr a oedd eisoes yn mynychu'r 
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ysgol;  defnyddiwr cadair olwyn yr oedd Frances wedi'i gyfarfod yn ystod yr 

hyfforddiant.  Cytunodd ei Chynorthwyydd Cymorth Dysgu newydd barhau'r 

hyfforddiant sgiliau bywyd felly aeth prosiect UNO ati i gynllunio rhaglen er 

mwyn bodloni anghenion Frances, i'w chynnal yn yr ysgol newydd. 

Mae'n ddiddorol gweld bod rhai o'r merched yn y Chweched dosbarth sy'n 

mynychu uned yr Ysgol wedi dod yn gyfeillion i Frances ac wedi gofyn iddi ddod  

gyda nhw am arhosiad preswyl yn y byngalo yn 2016.  Mae Frances wastad 

wedi petruso rhag gwneud hyn ond mae'n fodlon rhoi cynnig arno.  Nid yw ei 

ffrindiau newydd yn ddefnyddwyr cadair olwyn ond bellach, mae gan Frances 

yr hyder i gymysgu ag ystod o bobl ac mae'n sôn am ddysgu gyrru. 

Astudiaeth Achos 2 

Daeth Philip (nid ei enw go iawn), sydd â Chyflwr ar y Sbectrwm Awtistiaeth ac 

anawsterau dysgu, i ddigwyddiad Lansiad Uno gyda'i rieni.  Roeddent wastad 

wedi gwrthod cymorth gan y Tîm Plant Anabl gan bod yn well ganddynt 

gynnwys Philip yng ngweithgareddau'r teulu.  Fodd bynnag, roedd ei frodyr a'i 

chwiorydd hŷn wedi gadael y cartref ac roeddent yn dechrau ystyried dyfodol 

Philip nawr. 

Ar ôl pob arhosiad preswyl, ysgrifennir adroddiad ar gyfer y teulu, gan gofnodi 

cymhwystra'r person ifanc ym mhob tasg sgiliau bywyd.  Roedd rhieni Philip yn 

teimlo'n bryderus am ei adroddiad yn y lle cyntaf, ond daethant i sylweddoli ei 

fod yn adlewyrchiad cywir o alluoedd eu mab.  Roeddent yn cydnabod hefyd 

nad oedd ganddo unrhyw ffrindiau y tu allan i'r teulu.  Awgrymodd prosiect 

Uno y dylai fynychu un o glybiau ieuenctid eu sefydliad, a fyddai'n casglu Philip 

ac yn ei ddychwelyd;  antur fawr gan bod y ddau riant yn gweithio oriau hir.  

Roedd wedi mwynhau'r gweithgareddau wythnosol gyda'r bobl ifanc anabl 

eraill yn fawr iawn. 

Mynychodd nifer o weithdai a gynhaliwyd gan brosiect Uno hefyd, gan 

ddatblygu stamina, sgiliau tîm a chydnerthedd trwy ddysgu mwy am yr 

amgylchedd, paratoi bwyd a chyfeiriannu. 

Holwyd a oedd cyfeiriad wedi cael ei wneud i'r tîm Oedolion gan bod Philip 

wedi cael ei ben-blwydd yn 18 oed, oherwydd nad oedd y Tîm Plant Anabl wedi 

bod yn gysylltiedig ag ef.  Gwnaethpwyd awgrym y gallai Philip ystyried 

mynychu coleg preswyl heb fod yn rhy bell o'i gartref.  Anfonwyd llythyr o 

gefnogaeth gan brosiect Uno i gyd-fynd â'r cais a wnaethpwyd gan AGC a Gyrfa 

Cymru, yn nodi anghenion, galluoedd a diddordebau Philip. 



 

41 

 

Ym mis Medi 2015, dechreuodd fynychu'r coleg ac mae'n mwynhau pob 

munud. 

 

Sampl o gofnod penwythnos 

Mae Gweithwyr Cymorth Gofal CMWW yn cadw cofnod manwl o 

weithgareddau'r prosiect.  Dyma gofnod o benwythnos nodweddiadol: 

30/3/2015 – 1/4/2015 

Roedd 3 pherson ifanc wedi mynychu – gwrywod i gyd. 

Cymorth i baratoi brecwast, cinio a phrydau gyda'r hwyr.  Tasgau o gwmpas y 

cartref a glanhau ar ddiwedd y diwrnod preswyl.  Cymorth yn ystod y daith ar y 

trên i Bontarfynach, trafnidiaeth, siopa ac ymweld.  (Canlyniad 1) 

Helpu gyda chyllid, prynu eitemau yn y siop i ymwelwyr.  Rhyngweithio 

cymdeithasol er mwyn cynorthwyo wrth feithrin hyder a chyfranogi.  

(Canlyniad 1 a 3) 

Mynychu'r neuadd bentref leol am rywfaint o ddifyrrwch a gemau.  (Canlyniad 

1) 

Gemau a gweithgareddau cymdeithasu a gynhaliwyd yn y byngalo a'r ganolfan 

gymunedol.  (Canlyniad 1) 

Detholiadau o gofnodion ac adroddiadau 

Mae'r enghreifftiau o ganlyniadau'n sampl bach o gorff cofnodi enfawr, gan 

ddangos y canlyniadau trwy leisiau pobl ifanc, rhieni a gofalwyr, asiantaethau 

eraill a staff sy'n gweithio ar y prosiect.  Er bod y dyfyniadau'n ymwneud â 

chanlyniad penodol, gallai'r cyflawniad fod yn gysylltiedig â chanlyniad arall 

bob tro.  Mae hyn yn arbennig o wir am Ganlyniadau 1 a 3, lle y bydd pobl ifanc 

yn dysgu sgiliau newydd trwy gymdeithasu'n fwy gydag eraill a thrwy roi cynnig 

ar brofiadau newydd. 

Canlyniad 1 Mwy o gyfleoedd cymdeithasol 

‘Paratowyd taflen newyddion ar gyfer y diwrnod teuluol a bwriedir ei 

ddosbarthu’ (Cydlynydd) 

‘Cymorth yn ystod y daith i Aberystwyth i fynd i nofio a bowlio deg’ (CMWW) 

‘Ymyrraeth gan ... UNO  ... wedi cynorthwyo un dyn ifanc i symud i lety â 

chymorth ac i aros yn y man lle'r oedd yn dymuno bod’ (Cydlynydd) 
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‘Nid oes 5 o'r bobl ifanc erioed wedi treulio noson i ffwrdd o'u cartref’. 

(Cydlynydd) 

‘Adborth cadarnhaol gan denantiaid yng Nghlos Henri’ (Cantref)  

‘Gemau gweithgareddau cymdeithasol yn neuadd y pentref’ (CCMWW) 

 

Enghraifft o Achos 

Cyfeiriwyd R gan yr arweinydd ieuenctid, a oedd yn pryderu ei bod yn gadael y clwb ieuenctid.  Mae 

ganddi fam sengl sydd ag anghenion ychwanegol.  Incwm isel ac yn dioddef arwahanrwydd 

cymdeithasol gan nad oedd unrhyw un arall yn yr ysgol yr oedd eu gallu yn debyg i'w gallu hi.  Roedd 

T wedi cael cynnig cwrs mewn coleg sydd awr i ffwrdd, yr oedd yn rhaid iddi gyrraedd yno ar fws pan 

wnes i ei chyfarfod.  Ond yn gyffredinol, roedd hi'n amharod i gymryd rhan. 

Bodlonwyd yr amcan trwy:

Ddewis ynghylch y grŵp yn ystod yr arhosiad preswyl

Roedd yr arhosiad preswyl yn dangos cryfderau yn hytrach nag elfennau negyddol

Cyfeillio ar y bws coleg

Dangos ffrindiau o gwmpas y byngalo mewn ffordd falch

Paratoi rhestr o bethau yr oedd eu hangen ar gyfer y gyllideb newydd 

 

 

‘Soniodd y 3 pherson ifanc am gyflawniad neu weithgarwch cymdeithasol yr 

oeddent wedi rhoi cynnig arno (dawnsio, saethu laser a mynd i'r pwll) ... roedd 

oedolyn ifanc arall wedi ymweld â'r dafarn leol i chwarae pŵl'  Gweithiwr 

Prosiect, Tîm Plant Anabl  

‘.. dysgodd dyn ifanc sydd ag ASD sut i wneud ei frechdan ei hun... roedd 

bachgen arall yn dysgu golchi llestri, nid oedd yn dymuno gwneud hyn yn y lle 

cyntaf... roedd D yn amharod i newid y dillad gwely’ CMWW  

‘Calonogol iawn, mae'n mwynhau ei hun yn fawr‘ Cofnodion achos 

‘Arhosais gyda phobl yr ydw i'n eu hadnabod.  Euthum gyda fy ffrindiau ac aros 

.. dim dadleuon, euthum gyda fy ffrind rydw i'n mynd gyda fy ffrind ac un 

person arall nad wyf yn eu hadnabod eto .. mae'n siŵr y byddaf yn teimlo'n 

nerfus am gyfarfod y person newydd ..'  adborth i'r Gweithiwr Prosiect, Tîm 

Plant Anabl 

Commented [1]: <!--EndFragment--> 



 

43 

 

‘Nifer o enghreifftiau ymarferol o feithrin sgiliau yn ystod y cyfnod preswyl’ 

Cofnodion achos 

Canlyniad 2 Cydweithio 

‘Mae UNO yn hanfodol bwysig er mwyn helpu i sicrhau trefniadau gweithio 

cydgysylltiedig’ CTLD Ceredigion 

‘Esboniwyd proses asesu AGC’ Cofnod achos 

‘Ystyrir bod UNO yn enghraifft gadarnhaol o ffordd amgen o weithio ac roedd 

yn ymwneud ag achos lle'r oedd UNO wedi gwella bywyd menyw ifanc anabl yn 

sylweddol. ‘Comisiynydd, Cyngor Sir Ceredigion 

‘Sicrhawyd cyllid ar gyfer y poly-dwnnel gan CAVO.. .’  Cydlynydd 

‘Cynhaliwyd cyfarfodydd amrywiol gyda'r Coleg AB lleol er mwyn gweld sut y 

mae modd i'r coleg gael synergedd gyda'r hyn sy'n digwydd eisoes’ Cydlynydd 

‘Roedd y prosiect wedi cyfrannu at broses MDT12’ Cofnod achos 

‘Estynnwyd gwahoddiad pellach i ni i adolygiadau yn Ysgol Tregaron.  Mae hyn 

wedi cadarnhau perthnasoedd gyda'r teuluoedd a'r bobl ifanc’  Cydlynydd 

‘Wedi helpu wrth ddod o hyd i leoliad gwaith’ Cofnod achos 

‘Wedi helpu gyda chyfeiriad tai’ Cofnod achos 

‘Mae dau berson ifanc o C (uned ysgol ar gyfer pobl ifanc sydd ag anableddau 

dwys a lluosog) yn manteisio ar y prosiect yn ystod yr haf, a'r gobaith yw y bydd 

modd i'r ysgol ddefnyddio'r byngalo yn ystod yr hydref’.  Cydlynydd 

‘Wedi syrthio trwy'r rhwyd .. cyfeiriwyd at Coastal' (prosiect cyflogaeth) Cofnod 

Achos 

Canlyniad 3 Sgiliau a Gwybodaeth 

‘Paratoi swper a chymorth wrth lanhau’ CMWW 

‘Pobl ifanc yn paratoi prydau gyda'r hwyr, prydau bore a phrydau canol dydd, 

gyda chymorth CMWW’ CMWW 

‘Cymorth wrth wneud bisgedi brau’ CMWW 

                                                           
12 

  Tîm amlddisgyblaethol 
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‘ Rydw i'n dysgu pethau y bydd eu hangen arnaf ar ôl y coleg .. efallai y byddaf 

yn gwneud rhywfaint o goginio gartref .. buom yn creu rhestr ac aethom i'r dref 

.. dywedodd y person ifanc eu bod yn coginio ychydig a phopeth nawr ..’ 

Gweithiwr Prosiect Tîm Plant Anabl 

‘mae rhai rhieni yn dilyn y nodau a nodwyd yn y cartref rhwng cyfnodau aros 

preswyl’ Cydlynydd 

‘Mae dau berson ifanc yn gadael gofal eleni a defnyddir yr adborth am yr 

arhosiad preswyl er mwyn gwneud penderfyniadau am y ddarpariaeth ...’ 

Cydlynydd 

‘Diolch yn fawr iawn am yr adroddiad a hefyd, am yr amser a dreuliwyd gyda T 

dros hanner tymor, roedd wedi mwynhau'n fawr ac roedd wedi cwrdd ag E a 

rhai pobl ifanc arall gyda Simon dros y penwythnos .. rydw i'n siŵr y byddai 

wrth ei fodd yn cymryd rhan ddiwedd fis Gorffennaf’  Rhiant 

‘Rydw i'n hyderus bod y rhai sy'n bresennol ac sydd wedi aros dros nos yn y 

prosiect yn teimlo'n gadarnhaol iawn am eu profiadau, ac mae'n ymddangos 

eu bod yn gallu cysylltu eu profiad â'r broses o ehangu amrediad eu sgiliau 

cymdeithasol a'u hannibyniaeth’  Gweithiwr Prosiect, Tîm Plant Anabl   

Enghraifft o Achos

Cyfeiriad gan Arweinydd Ieuenctid – mae gan H ADHD ac epilepsi.  Mam sengl sy'n dychwelyd i'r 

gwaith ar ôl cyfnod hir o salwch

Nodwyd y sgiliau bywyd sy'n ofynnol yn ystod arhosiad preswyl

Ymweliad â'r cartref er mwyn darganfod sut y mae modd dysgu'r rhain a'u cadarnhau

Datblygwyd rotâu wythnosol ar gyfer cyfrifoldeb ar y cyd yn y cartref

Rhoddodd H gyflwyniad yn ystod y diwrnod teuluol a sesiwn gynefino ar gyfer y cynlluniau haf 

lle'r oedd yn gwirfoddoli 

 

Canlyniad 4 Dysgu o'r Prosiect 

Ers dechrau'r prosiect, bu ymwybyddiaeth o'r angen i sicrhau bod 

datblygiadau'n gynaliadwy ac i greu gwasanaethau newydd ar sail y dysgu a'r 

arfer a ddatblygwyd yn y prosiect.  Mae'r Grŵp Rheoli yn ymwybodol o'r ffaith 

bod angen i'r prosiect fod yn ddarparwr cofrestredig ei hun er mwyn darparu 

rhagor o wasanaethau ac mae'n gweithio gydag AGGCC ar hyn.  Yn y tymor hir, 

ceir nifer o syniadau er mwyn datblygu model cynaliadwy.  Mae'r rhain yn 

cynnwys gofal seibiant ar gyfer pobl ifanc dan 18 oed a thros 18 oed, datblygu 
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darpariaeth amgen i leoliadau mewn coleg preswyl a darparu gofal preswyl 

tymor byr i grwpiau o bobl ifanc er mwyn sefydlu 'cymuned' wrth baratoi ar 

gyfer byw bywyd annibynnol.  Mae cofnodion y Grŵp Rheoli yn cynnwys 

cyfeiriadau niferus at drafodaethau am y ddarpariaeth yn y dyfodol, a chamau 

sy'n cael eu cymryd i ddatblygu'r rhain. 

Ar lefel ehangach, ceir digon o dystiolaeth bod y rhaglen yn canolbwyntio 

ystyriaethau nifer o asiantaethau a gweithwyr proffesiynol ar y ddarpariaeth ar 

gyfer y grŵp hwn o bobl ifanc. 

Roedd y Lansiad a gynhaliwyd ym mis Tachwedd 2014 wedi helpu i hyrwyddo'r 

prosiect yn y gymuned broffesiynol ehangach. 

Gallai paratoi papur byr ar gyfer cyfnodolyn cenedlaethol fod o gymorth hefyd 

wrth ledaenu'r hyn y mae'r prosiect wedi'i ddysgu. 

Dangosyddion Gwerthuso 

Mae'r prosiect wedi dewis y Dangosyddion Perfformio Allweddol canlynol er 

mwyn gwerthuso llwyddiant.  Mae Atodiad 1 yr adroddiad hwn yn cynnwys y 

canlyniadau.  Maent yn dangos bod y prosiect wedi cyflawni'r rhan fwyaf o'i 

ddangosyddion yn ystod y ddwy flynedd gyntaf. 
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Pennod 7 Casgliadau 

 

Canfyddiadau 

 

1. Mae Prosiect UNO yn cynnig gwasanaeth gwych i bobl ifanc a'u 

teuluoedd.  Mae'r holl dystiolaeth yn dangos bod pobl ifanc, teuluoedd 

ac asiantaethau sy'n gweithio gyda nhw yn teimlo'n fodlon iawn â'r 

prosiect, ac mae'r staff sy'n gweithio yn y prosiect yn falch o'u 

cyflawniadau.  Mae'r adborth gan staff sy'n gweithio ar y prosiect yn 

gadarnhaol hefyd. 

2. Mae'r partneriaethau sy'n cynnig sylfaen i'r prosiect yn gweithio'n dda ac 

mae'r trefniadau i reoli a llywodraethu'r prosiect yn wybodus ac yn 

gefnogol.  Dylai'r Ymddiriedolwyr a'r staff unigol sy'n gyfrifol am y 

prosiect deimlo'n gadarnhaol iawn am eu cyflawniadau mewn cyfnod 

mor fyr. 

3. Seiliwyd y prosiect ar berthnasoedd da, cydweithio a dealltwriaeth 

rhwng sefydliadau a theuluoedd, a ddatblygwyd dros sawl blwyddyn.  

Mae hyn wedi annog cyfeiriadau ac ymddiriedaeth yn y prosiect.  Mae'r 

ffordd y mae rhaglenni a phrofiadau blaenorol wedi helpu'r prosiect o 

gymorth mawr. 

4. Mae gan UNO berthynas dda iawn gyda'r Gwasanaethau Cymdeithasol 

ar lefel ymarferwyr ac uwch-reolwyr.  Mae Rheolwr Gwasanaeth a 

Rheolwr Tîm y Tîm Plant Anabl wedi mynychu mwyafrif y Grwpiau 

Rheoli. 

5. Mae gan y prosiect ddull gweithio a gwerthoedd clir wedi'u seilio ar 

gynllunio sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn, a ddefnyddir trwy gydol yr 

amser.  Mae cynllunio sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn wedi ysgogi'r cam 

o greu rhwydweithiau newydd.  Bydd y rhwydweithiau'n cynyddu gyda 

phrofiad y prosiect.  Mae'n gadarnhaol iawn bod y prosiect wedi 

datblygu rhywfaint o'r hyn a ddysgwyd gan y prosiect pontio blaenorol. 

6. Ceir ymrwymiad cadarn i werthuso mewnol a cheisio adborth rheolaidd 

gan bobl ifanc a rhieni a gofalwyr. 

7. Mae DASH, CMWW a Cantref wedi bod yn benderfynol o sicrhau bod y 

prosiect yn gweithio, gan oresgyn y rhwystrau sy'n atal llwyddiant.  Mae 
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ymrwymiad cadarn Swyddogion Datblygu DASH a CMWW wedi gwneud 

cyfraniad mawr i lwyddiant y prosiect, gan oresgyn rhai rhwystrau 

allweddol. 

8. Rheolir y prosiect yn dda gan y Grŵp Rheoli ac mae Ymddiriedolwyr 

DASH yn darparu cymorth da ac yn gwneud gwaith craffu da.  Mae 

gwaith cofnodi'r Grŵp Rheoli gyda'r papurau cysylltiedig yn gryfder.  Bu'n 

hawdd gweld sut y gwneir penderfyniadau a lefel y gwaith craffu o'r 

prosiect.  Yn gyffredinol, bu ymrwymiad da i fynychu cyfarfodydd a phan 

fo hyn wedi bod yn anodd, mae'r Grŵp Rheoli wedi cymryd camau i 

geisio datrys y broblem.  Fy unig amheuaeth yw bod dau aelod allweddol 

yn absennol (Iechyd a'r AALl) ac os yw'r grŵp yn mynd i barhau i 

gynllunio gwasanaethau newydd, mae'n bwysig cael cyswllt gyda'r 

gwasanaethau hyn, hyd yn oed os na fydd modd i swyddogion fynychu 

cyfarfodydd yn rheolaidd.  

9. Er bod y gweithgarwch rheoli cyllideb yn effeithlon, a bod y Grŵp Rheoli 

yn monitro'r gwariant yn ystod pob cyfarfod, ni ddefnyddir costau uned 

eto.  Byddai ymwybyddiaeth o'r gost i bob person fynychu gweithgarwch 

neu benwythnos o gymorth mawr os yw'r prosiect yn mynd i symud tuag 

at gynaladwyedd, lle y mae'n debygol y gwerthir gwasanaethau i'r 

awdurdod lleol a'r gwasanaeth iechyd, ac mae bod yn ymwybodol o gost 

uned wrth baratoi ar gyfer y dyfodol yn cyfateb â disgyblaeth dda. 

10. Mae'r adeilad yn gryfder mawr.  Er gwaethaf rhai amheuon a fynegwyd 

am y lleoliad, mewn gwirionedd, mae'n anodd lleoli gwasanaeth yng 

Ngheredigion sy'n cynnig mynediad da, ac yn yr achos hwn, i sicrhau tŷ 

sy'n cynnwys yr addasiadau priodol, heb risiau.  Er y byddai'n ddymunol 

ychwanegu ystafelloedd gwely ychwanegol, mae pobl ifanc a'u rhieni a'u 

gofalwyr yn teimlo'n gadarnhaol iawn yn gyffredinol.  Gwneir defnydd da 

o'r ardd yn y prosiect garddwriaethol a gwneir defnydd creadigol iawn 

o'r cyfleusterau lleol megis neuadd y pentref.  Llwyddwyd i gynnal 

perthnasoedd da gyda chymdogion.  Mae'r adeilad wedi galluogi 

defnyddwyr ychwanegol megis ysgolion i ddatblygu eu gwasanaethau. 

11. Mae sgiliau, profiad a gwaith caled y Cydlynydd wedi bod yn hollbwysig i 

lwyddiant y prosiect.  Er bod nifer o ffactorau wedi cyfrannu at lwyddiant 

y prosiect, mae'r perthnasoedd da y mae hi wedi'u meithrin gyda phobl 

ifanc a'u teuluoedd a chydweithwyr yn ffactor allweddol yn fy marn i.  

Mae'r sylwadau cadarnhaol niferus gan bron pawb, ac yn y deunydd 
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ysgrifenedig, yn dystiolaeth o hyn.  Fodd bynnag, disgwylir gormod o'r 

Cydlynydd ac nid yw nifer yr oriau a neilltuwyd iddi yn ddigonol er mwyn 

ei galluogi i ddelio â thasgau'r prosiect, ac rydw i'n gofidio am nifer uchel 

y galwadau ar un person.  Ceir pwynt lle y mae'n rhaid lleihau'r 

gweithgarwch neu gynyddu cyfanswm yr oriau.  Teimlaf hefyd bod angen 

mwy o oriau ar y Swyddog Datblygu i reoli'r prosiect mewn ffordd 

effeithiol na'r nifer a neilltuwyd iddi ar hyn o bryd. 

12.  Mae'r prosiect wedi bod yn gweithredu hyd eithaf ei allu gydag ystod 

amrywiol o bobl ifanc sydd ag anghenion arbennig. 

13. Mae'r dulliau a ddefnyddir yn y Prosiect yn ddiddorol iawn ac nid yw'n 

hawdd eu diffinio, gan gyfuno agweddau ar waith preswyl, rheoli gofal, 

gofal cartref, gwaith ieuenctid, therapi galwedigaethol, addysg a gwaith 

cymdeithasol.  Mae'r gymysgedd hon o ddulliau'n adlewyrchu sgiliau'r 

Cydlynydd a'i phenderfyniad i geisio bodloni anghenion pob person ifanc 

mewn ffordd mor greadigol ag y bo modd.  Mae'r prosiect yn arbennig o 

heriol o ganlyniad i natur amryfal y llwyth achosion yng Ngheredigion. 

14. Mae'r ymgais i bontio gwaith a gweithgarwch pontio gyda phobl ifanc 

dros 18 oed yn ddatblygiad cadarnhaol iawn.  Ceir nifer o adroddiadau ar 

lefel genedlaethol ac yn y DU ynghylch gweithgarwch pontio yn methu 

oherwydd diffyg asesu neu wasanaethau;  ysgrifennir llai am golli pobl 

ifanc o wasanaethau o ganlyniad i'w dewis nhw ar ôl i'r ysgol orffen, ac 

mae'r prosiect yn enghraifft o wasanaeth a allai ddal pobl ifanc o fewn 

gwasanaethau cynorthwyol am gyfnod hwy. 13  Mae'r astudiaeth yn 

Lloegr yn awgrymu bod y rhan fwyaf o bobl ifanc a'u teuluoedd yn dewis 

gadael ar ôl i addysg orffen.  Mae UNO yn cynnig ffordd gadarnhaol o 

fynd i'r afael â'r broblem hon. 

15. Mae angen i'r Grŵp Rheoli ystyried y cam o dderbyn cyfeiriadau heb 

gyswllt y Gwasanaethau Cymdeithasol.  Er bod o leiaf un ymatebydd y 

siaradais â nhw o'r farn ei fod yn rhywbeth cadarnhaol, ceir risgiau o 

ganlyniad i wybodaeth annigonol.  Ceir perygl cudd hefyd y bydd y 

Cydlynydd yn dechrau llithro i rôl 'rheoli gofal'.  Nid yw hyn yn ddymunol 

oherwydd nifer uchel y galwadau ar ei hamser. 
                                                           
13  Mae astudiaeth ‘People with Learning Disabilities in England 2011’ yn nodi bod ‘nifer y bobl 

y mae'r gwasanaethau'n ymwybodol ohonynt fel pobl sydd ag anableddau dysgu) yn gostwng yn 

serth o 3% ymhlith plant yn y system addysg (gweler uchod) i 0.6% ymhlith oedolion 20-29 oed.’ 
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16. Mae'r cwestiwn ynghylch cofrestru yn un sydd wedi mynd â sylw'r Grŵp 

Rheoli ac mae'n cynnig sylfaen ar gyfer y trafodaethau ynghylch y 

ddarpariaeth bresennol a'r datblygiadau yn y dyfodol.  Mae defnyddio 

categori cofrestru gofal cartref wedi galluogi'r prosiect i gynnig gofal 

preswyl, ond mae wedi arwain at broblemau eraill hefyd, ac mae'n 

gadarnhaol iawn bod y Grŵp Rheoli yn ceisio cofrestriad preswyl, 

oherwydd y byddai'n ddisgrifiad mwy priodol o'r prosiect, byddai'n 

cynnig tryloywder i rieni a gofalwyr a chomisiynwyr, trwy gyfrwng y cyfle 

i droi at adroddiadau, yn ogystal â'r gofyn am strwythur rheoli gydag 

atebolrwydd clir. 

17. Mae'r model presennol o ddarparu gofal preswyl wrth i Weithwyr 

Cymorth Gofal adrodd i Reolwr Gofal oddi ar y safle, a'r Cydlynydd yn 

rheoli'r rhaglenni gyda chymorth staff DASH sy'n gweithio i'r Cydlynydd, 

yn un hollol anghyfarwydd i mi, ac eithrio yn achos prosiectau llety â 

chymorth.  Er mwyn datblygu dull gweithredu cydlynol, teimlaf y dylai 

cronfa'r Gweithwyr Cymorth Gofal fod yn llai ac y dylid treulio mwy o 

amser ar gynllunio rhaglenni gyda'n gilydd er mwyn meithrin ymdeimlad 

o ddiben a pherchnogaeth ar y cyd.  Teimlaf hefyd bod angen i 

bartneriaid sicrhau eu hunain ynghylch diogelwch ac effeithiolrwydd y 

trefniadau presennol. 

18. Un o gryfderau mawr y prosiect hwn yw ansawdd y gwaith cofnodi.  

Mae'r cofnodion achos unigol yn adroddiadau byr a chlir iawn o'r gwaith 

a wneir;  mae'r adborth i rieni a gofalwyr a gweithwyr allweddol yn fanwl 

iawn a cheir cofnodion defnyddiol gan CMWW sy'n dangos proses pob 

sesiwn breswyl mewn ffordd eglur a chan gysylltu'r digwyddiadau gyda 

chanlyniadau'r prosiect.  Mae'r cofnodion wedi helpu'r broses werthuso.  

Mae angen i DASH gofrestru gyda'r Comisiynydd Gwybodaeth. 

19. Mae amrediad y rhaglenni a gynigir yn cynnwys sawl maes o fewn byw 

bywyd annibynnol.  Mae rhywfaint o adborth yn awgrymu ei bod hi'n 

bwysig addasu neu newid y rhaglen ar gyfer rhai cyfranogwyr mwy abl.  

Mae rhai meysydd ar goll megis rhyw a pherthnasoedd, diogelwch 

personol mewn perthnasoedd a diogelwch ar y rhyngrwyd.  Dywedwyd 

wrthyf bod y rhain wedi cael eu hepgor gan eu bod yn cael eu cynnwys 

mewn man arall, megis yn yr ysgol.  Byddwn yn synnu os na fyddai 

cwmpas i wneud gwaith pellach, er y byddai'n rhaid i staff sy'n darparu'r 

sesiynau gael hyfforddiant arbenigol eu hunain.  Mae rhieni a gofalwyr 
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wedi awgrymu mwy o fynediad i weithgareddau cymdeithasol arferol fel 

grŵp;  gallai'r rhain fod yn gyfleoedd i ddefnyddio sgiliau cymdeithasol. 

20. Cyfeiriodd sawl rhiant a gofalwr, person ifanc ac ymarferwr at botensial y 

prosiect i gryfhau grwpiau cyfeillgarwch pobl ifanc, gyda'r posibilrwydd o 

sefydlu aelwydydd posibl yn y dyfodol mewn tai â chymorth.  Mae hwn 

yn ddatblygiad cyffrous ac yn un a allai fod yn gynhyrchiol.  Posibilrwydd 

arall sy'n cael ei ganlyn yw darparu gofal seibiant i bobl ifanc gan 

ddefnyddio'r byngalo.  Awgrymir darparu dewis amgen i leoliadau coleg 

preswyl mewn partneriaeth â Choleg Ceredigion hefyd.  Mae'r amodau 

er mwyn datblygu gwasanaethau newydd yn eithaf anodd oherwydd 

cyni cyllidol ac mae'n debygol y bydd comisiynwyr yn derbyn 

gwasanaethau newydd os byddant yn disodli gwasanaethau drytach 

eraill, fel bod buddsoddiad yn cael ei wneud er mwyn arbed arian. 

21. Mae'r 12 mis nesaf yn hollbwysig wrth bennu cynllun ar gyfer y prosiect 

yn y dyfodol, ac yn arbennig, wrth gytuno ar y meysydd blaenoriaeth 

gyda chomisiynwyr.  Gyda'r cynnydd a sicrhawyd hyd yn hyn, rydw i'n 

hyderus bod modd gwneud penderfyniad ar y cyd ynghylch siâp y 

ddarpariaeth yn y dyfodol, hyd yn oed os nad yw'r cyllid ar gael ar 

unwaith.
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Atodiad 1 Dangosyddion Ansawdd 

 

Cod Math Dangosydd  Mesur 

perfformiad 

Priodol ar gyfer Offerynnau/ Technegau 

 

 

 

Canlyniadau 

2014 

Canlyniadau 

2015 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nif

er 

 

Caiff pobl ifanc anabl sy'n 

pontio eu cynorthwyo i 

fynychu gweithdai a 

digwyddiadau preswyl a 

sesiynau gwaith 

uniongyrchol. 

BOB 

BLWYDDYN 

12 o 

benwythnosau 

preswyl 

10 o weithdai 

amhreswyl  

Sesiynau 

gwaith 

uniongyrchol 

(1:1 a grŵp) 

yn ôl y gofyn. 

 

Cyfanswm o 

24 o bobl ifanc 

yn cael budd 

Pobl ifanc anabl  1. Ffurflen 
Cyfeirio 
Buddiolwr  

2. Ffurflen proffil  
3. Cronfa ddata'r 

Prosiect  
4. Amserlenni 

Prosiect 
 

Llwyddwyd i 
gynnal 12 o 
benwythnosau 
preswyl 
 
10 gweithdy 
amhreswyl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cyfanswm o 34 
person ifanc 
 

10 o 
benwythnosau 
preswyl   
 
 
14 gweithdy 
amhreswyl  
 
 
 
 
 
 
 
 
Cyfanswm o 34 
person ifanc 
 

 Pwyllgor Rheoli prosiect Cyfarfodydd Grŵp rheoli  1. Amserlenni Llwyddwyd i Llwyddwyd i 
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UNO yn cyfarfod bob 

chwarter er mwyn monitro 

gwasanaethau 

chwarterol dyddiadur  
2. Cofnodion 

gynnal 4 
cyfarfod  
 

gynnal 4 
cyfarfod  
 

 Mae gan fuddiolwyr 

gynlluniau sy'n canolbwyntio 

ar y person  

100% Pobl ifanc anabl  1. Cronfa ddata'r 
Prosiect  

2. Ffeiliau unigol 
 

Heb ei fesur Cyflawnwyd 
94% 

 Buddiolwyr yn sicrhau 

achrediad RhCA mewn 

meysydd pontio allweddol. 

80% yn 

sicrhau 

unedau 

achredu 

Pobl ifanc anabl  1. Cronfa ddata'r 
Prosiect 

2. Tystysgrifau/ 
ffeiliau unigol  
 

Heb ei fesur  Cyflawnwyd 
84% 

 Mae digwyddiadau teuluol a 

gynllunnir ac a ddarparir ar y 

cyd â'r bobl ifanc, yn dwyn 

ynghyd teuluoedd, 

partneriaid, cynrychiolwyr 

cymunedol ac arbenigwyr er 

mwyn darparu cymorth a 

gwybodaeth ynghylch 

pontio a chyfleoedd i 

rwydweithio. 

 

 

 

1 bob 

blwyddyn  

Teuluoedd, 

pobl ifanc, 

partneriaid, 

cynrychiolwyr 

cymunedol ac 

arbenigwyr 

 

1. Amserlen y 
digwyddiad/ 
cyhoeddusrwy
dd 

2. Astudiaethau 
achos 

3. Gwerthusiad 
aml-gyfrwng  

Trefnwyd 1 

digwyddiad 

Trefnwyd 1 

digwyddiad 

 Digwyddiad 

lledaenu/rhannu 

1 digwyddiad 

ar ddiwedd y 

prosiect. 

Yr holl 

randdeiliaid 

Amserlen y digwyddiad  

Gwerthusiad aml-

gyfrwng 

Adroddiad ar Ddiwedd 

y Prosiect 

Trefnwyd 

digwyddiad 

Tachwedd 2014 
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 An

so

dd

ol 

Mae pobl ifanc yn adrodd eu 

bod yn teimlo'n llai ynysig, 

gan bod ganddynt fwy o 

gyfleoedd cymdeithasol ac 

maent yn profi gwelliant o 

ran eu lles. 

80% bob 

blwyddyn ar 

ddiwedd pob 

blwyddyn. 

Pobl ifanc  Holiaduron PI – bob 

blwyddyn 

Ffurflenni Adrodd 

Dyddiol 

Gwerthusiadau 

digwyddiad 

ymgynghori 

Grwpiau Ffocws 

Cyfweliadau>Adrodd 

straeon digidol 

 

Heb ei fesur Cyflawnwyd 

89% 

 Mae buddiolwyr yn adrodd 

eu bod yn teimlo'n llai 

gofidus, yn fwy hyderus a 

bod ganddynt fwy o 

gymhelliant. 

80%  Holiaduron PI – bob 

blwyddyn 

Ffurflenni Adrodd 

Dyddiol 

Gwerthusiadau 

digwyddiad 

ymgynghori 

Grwpiau Ffocws 

Cyfweliadau>Adrodd 

straeon digidol 

Heb ei fesur Cyflawnwyd 

89% 

 Proses fonitro a gwerthuso 3 

cham barhaus gan 

werthuswyr allanol yn 

arwain at ddatblygu 

Gwerthusiad 

allanol 

parhaus. 

 Adroddiad Interim  

Adroddiad Terfynol  

Cwblhawyd 

gwerthusiad 

interim yn 2014 

Cwblhawyd 

gwerthusiad yn 

2015 
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adroddiad interim ac 

adroddiad prosiect terfynol 

ar gael i randdeiliaid 

allweddol o grwpiau 

statudol a gwirfoddol. 

Adroddiad 

interim x1 

Adroddiad 

Terfynol x1 

Cofnodion dosbarthu  

Cofnod Gweithgarwch  

                                                                                        

Eff

ait

h  

 

Mae rhieni'n adrodd bod eu 

pobl ifanc yn teimlo'n llai 

ynysig, bod lefel eu lles yn 

uwch a'i bod yn ymddangos 

eu bod yn fwy cydnerth. 

80% bob 

blwyddyn ar 

ddiwedd pob 

blwyddyn.  

 Holiaduron i'r teulu – 

bob blwyddyn 

Ffurflenni Adrodd 

Dyddiol 

Gwerthusiadau o 

ddigwyddiadau teuluol  

Grwpiau Ffocws 

Cyfweliadau>Adrodd 

straeon digidol 

 

Heb ei fesur Cyflawnwyd 
89% 
 

 Cyfleoedd a phartneriaethau 

gwell yn gysylltiedig â 

chynlluniau unigol sy'n 

canolbwyntio ar y person. 

Bob blwyddyn   Adroddiad Blynyddol 

Adroddiad Dyddiol  

Ffeiliau Unigol  

Heb ei adolygu  Adolygwyd fel 

rhan o'r 

gwerthusiad 

 Mae pobl ifanc yn adrodd 

am wasanaethau gwell yn 

ystod digwyddiadau 

ymgynghori a gynlluniwyd 

ac a drefnwyd ganddyn nhw, 

gyda chymorth 

Cyfarfodydd 

ddwy waith y 

flwyddyn 

 Gwerthusiad o'r 

digwyddiad 

Cofnodion 

Gwybodaeth 

sy'n cael ei 

chynnwys 

mewn adborth 

o'r 

digwyddiadau 

Gwybodaeth 

sy'n cael ei 

chynnwys 

mewn adborth 

o'r 

digwyddiadau 
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 Cynhelir digwyddiadau 

ymgynghori a gynllunnir ac y 

ddarparir ar y cyd gan y 

grŵp defnyddwyr, gan 

gynnig cyfleoedd i roi 

adborth, y mae modd ei 

drosglwyddo i randdeiliaid 

2 bob 

blwyddyn  

 Gwerthusiad o'r 

digwyddiad 

Cofnodion 

Cofnod dosbarthu  

Cynhaliwyd 2 

ddigwyddiad 

ymgynghori 

Cynhaliwyd 2 

ddigwyddiad 

ymgynghori 
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Atodiad 2 Awduron 

 

Mae Ruth Forrester yn weithiwr cymdeithasol cofrestredig gyda Chyngor Gofal 

Cymru ac mae'n meddu ar y cymwysterau canlynol:  BSc, MA, CQSW, Diploma 

mewn Astudiaethau Rheoli ac MBA.  Mae ganddi gymhwyster canolradd yn y 

Gymraeg.  Mae ganddi 43 o flynyddoedd o brofiad mewn lleoliadau 

gwasanaethau cymdeithasol, lleoliadau prawf a lleoliadau gofal iechyd. 

Mae Suzanne Evans yn nyrs feithrin cymwys ac mae hi wedi gweithio mewn 

lleoliadau Blynyddoedd Cynnar, mewn Ysbytai, mewn lleoliadau Gofal, 

Gwasanaethau Cymdeithasol ac Addysg.  Roedd yn weithiwr prosiect yn y Tîm 

Plant Anabl, gan weithio ar Brosiect Pontio.  Mae ganddi gymhwyster CGC 5.  

Mae'n ddysgwr Cymraeg uwch.  Cynhaliodd Suzanne y cyfweliadau gyda phobl 

ifanc a rhieni a gofalwyr. 

 
 


