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RHAGAIR

C Y F LW Y N I A D
Hwn yw’r pedwerydd adroddiad blynyddol ar ran Bwrdd
Partneriaeth Rhanbarthol Powys (BPRh) ac yn debyg i lawer
o waith y Bartneriaeth, mae’n un o ofynion Deddf Llesiant
Gwasanaethau Cymdeithasol (Cymru) 2014. Byddwn yn
cyfeirio ati fel ‘y Ddeddf’ trwy gydol y ddogfen hon.
Diben yr adroddiad hwn yw rhoi trosolwg ichi o rai
o agweddau pwysicaf a gyflawnwyd gan y Bwrdd
Partneriaeth Rhanbarthol yn ystod 2018/19, gan ddatblygu
ymhellach gwaith 2017/18, rhai o’r heriau a wynebwyd, a
rhai o’r llwyddiannau a wireddwyd.
.

Carol Shillabeer
Cadeirydd y
Bwrdd Partneriaeth
Rhanbarthol Powys

018/19

Pleser yw cael cyflwyno Adroddiad Blynyddol y Bwrdd
Partneriaeth Rhanbarthol. Rydym wedi cael blwyddyn
brysur yn datblygu’r bartneriaeth er mwyn helpu gwella
iechyd a lles trigolion Powys. Fe welwch enghreifftiau
o’r gwaith sydd ar y gweill sy’n ymateb yn uniongyrchol
i’r asesiad o anghenion a llesiant y boblogaeth, ac sy’n
datblygu ymhellach y cynnydd a wnaethpwyd yn barod
dros y blynyddoedd diweddar. Hoffwn ddiolch i bawb sy’n
rhan o waith y Bartneriaeth am eu hymrwymiad i wneud
gwahaniaeth cadarnhaol i fywyd yn y Sir.

BETH YW BWRDD PARTNERIAETH RHANBARTHOL
POWYS A BETH YW EI DDIBEN?
Mae Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Powys (BPRh)
yn cyfuno amrediad o gynrychiolwyr gwasanaethau
cyhoeddus ac unigolion allweddol eraill megis
dinasyddion, i sicrhau fod asiantaethau’n cydweithio’n
well er mwyn gwella iechyd a llesiant trigolion Powys.
Mae datganiad o fwriad yn rhan o Gylch Gorchwyl y
Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol, sy’n olrhain yr hyn y
mae’n ceisio ei gyflawni:



Creu momentwm o ran gwelliannau hanfodol, trwy ddiffinio
blaenoriaethau allweddol ar gyfer dinasyddion Powys a
chanolbwyntio ymdrechion ar sicrhau y caiff y rhain sylw priodol



Cynyddu’r ffocws ar ymyrraeth a chamau atal cynnar trwy
annog dinasyddion i gymryd rheolaeth a pherchnogaeth mewn
perthynas â materion iechyd a llesiant er mwyn cadw mor isel â
phosib yr angen i uwchgyfeirio









Sicrhau y caiff lleisiau dinasyddion nid yn unig eu clywed, ond y
gweithredir ar y rhain i wella gwasanaethau
Defnyddio gwybodaeth ynghylch anghenion presennol
ac anghenion dinasyddion yn y dyfodol o ran cynllunio
gwasanaethau trwy gydol y sbectrwm anghenion a sicrhau y
defnyddir adnoddau i’r eithaf trwy ymgysylltu’n ddeallus gyda
chyrff eraill sy’n cyflawni gweithgareddau tebyg
Sicrhau y cyflenwir gwasanaethau o ansawdd mewn ffordd
effeithlon ac effeithiol trwy weithlu a gwirfoddolwyr medrus
llawn cymhelliant
Hyrwyddo integreiddio gofal a chymorth rhwng y Gwasanaethau
Cymdeithasol ac Iechyd
Sicrhau y cydgynhyrchir ac y comisiynir gwasanaethau gyda’r
sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol sy’n hyrwyddo
gwasanaethau cysylltiedig a llyfn sy’n cydweithio’n effeithiol
Meithrin arferion newydd arloesol a hyrwyddo diwylliant o ddysgu
Sicrhau fod dulliau effeithiol yn bodoli i bontio’r bwlch o
safbwynt cyfleu negeseuon sefydliadol a chyhoeddus o ran
cynllunio a chyraeddiadau gwasanaethau
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STRATEGAETH IECHYD A GOFAL
Amlinellir y newidiadau a’r datblygiadau o ran gwasanaethau
cyhoeddus ym Mhowys y mae’r Bwrdd yn bwriadu eu cyflawni, yn
Strategaeth Iechyd a Gofal Powys – Cyflawni ein Gweledigaeth (a
elwir hefyd y Cynllun Ardal ar y cyd).

5

PWY YW AELODAU’R BWRDD?
At ddiben Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol, mae Llywodraeth Cymru wedi rhannu Cymru’n saith
rhanbarth, a seilir ar olion troed y Byrddau Iechyd. Mae Powys yn unigryw, oherwydd mae ôl-troed yr
awdurdod lleol union yr un peth â Bwrdd Iechyd Addysgu Powys, felly ystyrir fod Powys yn rhanbarth
unigol. Mae hyn yn arwain at fanteision a heriau. O ran manteision mae’n golygu fod lefelau trafod a
chyrraedd consensws yn llawer symlach; o ran heriau mae’n golygu fod gennym fynediad at lai o bobl
ac yn aml, yr un bobl sy’n aelodau nifer o fforymau partneriaeth. Gweler isod y bobl oedd yn aelodau’r
BPRh yn ystod 2018-19.

SEDD

ASIANTAETHAU

CYNRYCHIOLYDD

Cynrychiolwyr
Llywodraethu
Asiantaethau
Unigol

Gofal Cymdeithasol Oedolion

Deiliad y Portffolio Gofal Cymdeithasoli Oedolion – y
Cyng. Stephen Hayes

(Cyngor Sir Powys)
Gofal Cymdeithasol Plant
(Cyngor Sir Powys)
Cynrychiolydd y Bwrdd

Deiliad y Portffolio Gwasanaethau Plant – Y Cyng.
Rachel Powell
Bwrdd Iechyd Addysgu Powys - Melanie Davies

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys
Strategol – Iechyd

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Addysgu
- Carol Shillabeer (Cadeirydd y BPRh)
Cyfarwyddwr Dros Dro Gofal Sylfaenol a Chymunedol
- Rhiannon Jones
Cyfarwyddwr Nyrsio Dros Dro
- Rhiannon Beaumont-Wood

Strategol –
Gwasanaethau
Cymdeithasol

Yr Adran Gwasanaethau
Cymdeithasol dan adran 144 y
Ddeddf

Cyfarwyddwr Strategol – Ali Bulman

Gwasanaethau Cymdeithasol Trawsnewid

Pennaeth Trawsnewid Gwasanaethau Oedolion -Dylan Owen

Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolion

Pennaeth Gweithrediadau Gwasanaethau Oedolion – Louise
Barry

Gwasanaethau Cymdeithasol Plant

Pennaeth Gwasanaethau Plant – David Johnston (Dros dro)
a Jan Coles

Iechyd Cyhoeddus

Stuart Bourne – Cyfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus Dros dro

Tai

Simon Inkson – Pennaeth Tai

Cefnogi Pobl

Dylan Owen (gweler uchod)

Cyfarwyddwr Strategol CS
Powys

Nigel Brinn – Cyfarwyddwr Dros dro’’r Amgylchedd

Addysg

Ian Budd – Cyfarwyddwr Addysg

Cysylltiadau
Strategol

Dr Alec Clark – Pennaeth Addysg
Trydydd Sector

Corff trosfwaol y sector gwirfoddol Carl Cooper – PAVO Chief Executive
Corff y sector gwirfoddol

Julie Gillbanks - Action for Children

Darparwr Gofal

Unigolyn sy’n cynrychioli
buddion darparwyr gofal

Melanie Minty – Rhwydwaith Fforwm Gofal Cymru

Dinasyddion

Unigolyn i gynrychioli pobl
gydag anghenion gofal a
chymorth
Unigolyn i gynrychioli gofalwyr
yn ardal y BPRh

Maggie Simms
John Buchan
Owen Judd (Gofalwr)
Jean Carter (Gofalwr)

BETH YW STRWYTHUR Y BWRDD?
Er taw’r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol sy’n gosod cyfeiriad
cydweithio ym meysydd iechyd a gofal ym Mhowys, a’r
Bwrdd sy’n gwneud y penderfyniadau pwysig am y gwaith
hwnnw, mae iddo hefyd bedair is-bartneriaeth sy’n cynnwys
grŵp llawer ehangach o bobl a sefydliadau yn y gwaith a
wneir i gyflawni amcanion a blaenoriaethau’r Bwrdd.

Blaenoriaethau 2018-2017
Blaenoriaethau darparu gwasanaeth:
• Canolbwyntio ar les
• Cymorth a chefnogaeth gynnar
• Taclo’r ‘4 mawr’
• Gofal cydgysylltiedig

Blaenoriaethau galluogi:
• Dyfodol y gweithlu
• Digidol yn Gyntaf
• Amgylchfyd Arloesol
• Trawsnewid mewn Partneriaeth

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

Cynllun Llesiant
CYSUR / CWMPAS
Diogelu
VAWDASV

Bwrdd Partneriaeth ar y Cyd
(Iechyd a’r Awdurdod Lleol)

Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol

Bwrdd Cynllunio
Ardal
Camddefnyddio
Sylweddau
Cefnogi Pobl
Pwyllgor
Cydweithredol
Rhanbarthol

Strategaeth Iechyd a Gofal - Cynllun Ardal ar y Cyd

DECHRAU’N DDA
Partneriaeth Dechrau’n
Dda

BYW’N DDA
Partneriaeth Byw’n Dda
(Anabledd)

HENEIDDIO’N DDA

* Partneriaeth Byw’n
Dda (Iechyd Meddwl)

Partneriaeth
Heneiddio’n Dda

DIOGELU
GOFALWYR (DI-DÂL)
MODELAU CYFLENWI NEWYDD GAN GYNNWYS GWERTH CYMDEITHASOL
GWEITHLU’R DYFODOL
YMGYSYLLTU AC EIRIOLAETH
YR IAITH GYMRAEG
GWYBODAETH, CYNGOR A CHYMORTH
DIGIDOL A THECHNOLEG (gan gynnwys WCCIS)

Fforwm
Ieuenctid

Eat
Carrots

Fforwm
AC a NS

AD
Fforwm

IM
Fforwm

Fforwm
Pobl Hŷn

Grŵp Trosolwg
Trawsbynciol ac
Adnoddau
Cyd-gadeiryddion, Arweinyddion
Prosiect Trawsbynciol & Grŵp
Llywio CGI.
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BETH YW STRWYTHUR Y BWRDD?
Pedair prif bartneriaeth sy’n gyfrifol am gyflawni gwaith manwl y Bwrdd, fel a ganlyn:

h r au
Dec

Byw’ n

Partneriaeth Dechrau’n Dda
Byw’n Dda – Partneriaeth Anabledd
Byw’n Dda – Partneriaeth Iechyd Meddwl

iddio’n
Hene

Partneriaeth Heneiddio’n Dda

Mae rhai o’r partneriaethau hyn yn bodoli ers amser, tra bo
eraill yn fwy diweddar. Mae i bob un ohonynt nifer o isgrwpiau sy’n cyflawni gwaith manwl y partneriaethau i helpu
gwella gwasanaethau cyhoeddus. Mae’r is-grwpiau hyn yn
cynnwys amrediad llawer ehangach o bobl a sefydliadau,
na’r prif Fwrdd a’i bartneriaethau.
Hefyd mae nifer o themâu’n berthnasol sy’n drawsbynciol i
waith yr holl bartneriaethau e.e. anghenion gofalwyr di-dâl.
Mae grŵp partneriaeth yn perthyn i bob un o’r rhain hefyd
i ddatblygu gwaith yn y meysydd hyn. Unwaith eto, mae
hyn yn golygu cynnwys amrediad llawer ehangach o bobl a
sefydliadau na’r prif Fwrdd a’i bartneriaethau.
Mae Cydlynydd rhan-amser a Rheolwr Prosiect Comisiynu
Strategol yn cefnogi’r Bwrdd. Mae’r rolau hyn yn cynnig
lefel uchel o gefnogaeth a chydlyniant i’r Bwrdd.
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SUT MAE’R BWRDD YN CAEL POBL I GYFRANNU?
Mae’r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol yn falch o’r gwaith
a gyflawnir ganddo er mwyn cefnogi dinasyddion a
gofalwyr i gyfrannu at waith y Bwrdd, ei bartneriaethau a’i
benderfyniadau.
Yn ystod 2018/19, mae’r Bwrdd wedi parhau i ddatblygu
ei waith yn y maes hwn, yn ogystal â chysylltu â chyfleoedd
eraill i ymgysylltu â dinasyddion a’r Bwrdd, a’i waith. Yn
benodol, mae Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys
(PAVO) wedi darparu cefnogaeth bwrpasol gan gynnwys
cymorth recriwtio, sesiynau briffio, ac ym maes TG i helpu
pobl i ymgysylltu â ni.

“Diolch am eich
holl gymorth"
- Cynrychiolydd dinasyddion y BPRh

“Gofynnodd fy ngwraig imi
gofio atoch; dywedodd ei
bod yn braf iawn cael cwrdd â
dyn ifanc mor gwrtais ac mor
barod ei gymorth”
- Cynrychiolydd gofalwyr y BPRh

“Rwyf yn derbyn triniaeth
gyfartal ar y Bwrdd
Partneriaeth Iechyd Meddwl”
ynrychiolydd unigol – Iechyd Meddwl

“Diolch am ddod i wneud (y
gwaith) hyn yn Ystrad, mae’n
teimlo fel bod pobl yn anghofio
amdanom fan hyn”
- Gofalwr – camddefnyddio sylweddau
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SUT MAE’R BWRDD YN CAEL POBL I GYFRANNU?
Mae cyfraniad cynrychiolwyr dinasyddion a gofalwyr ar y Bwrdd a’i bartneriaethau nid yn unig yn
hysbysu ac yn siapio ei benderfyniadau, ond mae hefyd yn well ffordd i adnabod a delio gyda’r
‘hyn sy’n bwysig i bobl’.
Daeth preswylydd pryderus at gynrychiolydd dinasyddion ar y Bwrdd i siarad am gynigion y
Cyngor i beidio anfon nodyn atgoffa at yrwyr anabl i ddweud fod eu trwydded parcio i’r anabl
(Bathodyn glas) ar fin rhedeg allan. Y pryder oedd na fyddai pobl anabl a’u gofalwyr efallai’n
sylweddoli nad oedd eu bathodynnau bellach yn ddilys, fyddai’n gallu arwain at anawsterau.

Yn sgil clywed pryderon y preswylydd, roedd y
cynrychiolydd ar ran dinasyddion wedi llwyddo i gael
dylanwad a newid y drefn. Trwy hyn, wrth nesáu at
y dyddiad pan fyddai’r bathodyn yn rhedeg allan,
byddai’r Cyngor yn cyfathrebu’n effeithiol gyda Deiliaid
bathodynnau. Roedd PAVO wedi cefnogi’r cynrychiolydd
i greu adnoddau i helpu ym maes cyfathrebu ac
ymgysylltu, i ddenu cyhoeddusrwydd i’r broblem ac i
gwrdd ag unigolion o’r cyngor fyddai’n gyfrifol am y
penderfyniadau hyn.
Hefyd roedd amrediad eang o grwpiau defnyddwyr a darparwyr wedi cyfrannu trwy brosesau
cynllunio ar y cyd, a datblygiad parhaus y Strategaeth Iechyd a Gofal. Mae hyn yn cynnwys
cynnig sylwadau ar waith arfaethedig; cyfrannu at recriwtio i’r prif rolau; a hysbysu prosesau
comisiynu a chaffael gwasanaethau. Ymhlith y grwpiau mae:




Fforwm Ieuenctid Powys
Eat Carrots Be Safe From Elephants
Grŵp o bobl ifanc sy’n cynrychioli plant a phobl ifanc sydd wedi
derbyn gwasanaethau statudol allweddol)



Fforwm Anabledd Corfforol a Nam Synhwyrol



Fforwm Anableddau Dysgu

 Fforwm Pobl Hŷn
 Fforwm Gofalwyr
 Ymgysylltu er mwyn Newid a Chyngor Cleifion
(iechyd meddwl)
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SUT MAE’R BWRDD YN CAEL POBL I GYFRANNU?
Mae Cyngor Sir Powys a Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys
(PAVO) yn hwyluso nifer o grwpiau hynod weithgar sy’n cynnwys
unigolion a darparwyr gwasanaethau , megis:

 Fforwm Darparwyr Gofal

– Yn bennaf darparwyr gofal preswyl ac yn y cartref. .



Rhwydwaith Darparwyr Eiriolaeth Powys



Rhwydwaith Darparwyr Gwasanaethau Iechyd Meddwl

 Rhwydwaith Cynlluniau Cyfeillion Powys
 Rhaglen Nyrsio Gydweithredol
((ar y cyd â BIAP a Chartrefi Gofal lleol)

 Rhwydweithiau Cyfranogiad

(gyda phobl, gan gynnwys gofalwyr di-dâl sy’n byw gyda gofid iechyd meddwl)

 Fforwm Dementia Powys
 Cynrychiolydd Darparwyr Cefnogi Pobl
 Fforwm Cysylltwyr Cymunedol
(Cymru gyfan)

Yn ystod 2018/19 bu cysylltiad agosach gyda
Phartneriaethau Dechrau’n Dda, Byw’n Dda a
Heneiddio’n Dda’r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol a’u
prosesau cynllunio.
Trwy hyn, cynigir agwedd fwy cadarn o ran mynd i’r afael
â’r ‘hyn sy’n bwysig ‘ i bobl leol, trwy rannu gwybodaeth a
phrofiad, ac felly’n arwain at benderfyniadau mwy deallus.
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RHOI BLAENORIAETHAU AR WAITH
Strategaeth Iechyd a Gofal Powys (Cynllun Ardal ar y Cyd) sy’n
llywio gwaith y Bwrdd. Mae’r strategaeth yn olrhain y blaenoriaethau
o ran trawsnewid iechyd a gofal ym Mhowys hyd at 2027, ac
mae’n cyfateb i gynllun gwaith y Bwrdd a’i bartneriaethau. Nod y
strategaeth yw helpu trigolion Powys i ‘Ddechrau’n Dda’, ‘Byw’n
Dda’ a ‘Heneiddio’n Dda’ trwy ganolbwyntio ar lesiant, cymorth
cynnar a chefnogaeth, a mynd i’r afael â’r bedair her fawr ym maes
iechyd, a gofal mwy cydgysylltiedig.

Canolbwyntio

Defnyddir y
delweddau hyn
trwy gydol yr
adroddiad i nodi pa
flaenoriaethau y mae
pob prosiect yn eu
cefnogi

gy
nnar

Help a
Chefnogaeth

Datblygu Cymunedol
Gweithio gyda chymunedau lleol sydd â chysylltiadau
cadarn i ddatblygu a chryfhau asedau cymunedol sy’n
cefnogi llesiant trigolion.
Cefnogi Gofalwyr
Sicrhau llesiant gofalwyr cyn, yn ystod ac ar ôl y rôl gofal
trwy ddarparu gwybodaeth, cyngor a chymorth, a sgiliau
cefnogi a datblygu hyfforddiant, cyfleoedd gwaith, gofal
seibiant a chymorth yn y gymuned.
Camau Atal a Gwella Iechyd
Galluogi a chefnogi pobl i wneud penderfyniadau a
gweithredu i wella eu hiechyd a llesiant, ac osgoi neu
leihau afiechyd trwy, er enghraifft, roi’r gorau i ysmygu neu
gynyddu gweithgaredd corfforol.
cwbl

Mynd i’r afael â Phrofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod
Trwy weithio gyda theuluoedd, byddwn yn cael yr effaith
gadarnhaol fwyaf bosib o fewn 1000 diwrnod cyntaf bywyd
plentyn, gan ganolbwyntio ar atal profiadau niweidiol yn
ystod plentyndod. Byddwn yn gwneud hyn drwy ddatblygu
cynllun ar y cyd i weithredu canllawiau arfer dda.
Gofal Sylfaenol
Trwy weithio mewn clystyrau a’r trydydd sector byddwn
yn datblygu dull o weithio a seilir ar y boblogaeth o ran
cynllunio a chyflenwi gofal iechyd a chymdeithasol. Hefyd
byddwn yn integreiddio gofal sylfaenol ymhellach ac yn
gwella hygyrchedd trwy hybiau cymunedol.
Rheoli Cyflyrau Hirdymor
Byddwn yn cefnogi pobl i adnabod os oes perygl iddynt
ddatblygu clefyd, a’u helpu lleihau’r risg a’i effaith trwy
arfer dull o weithio ehangach, cyfannol i leihau risg a rheoli
cyflyrau cronig.

clefydau
cylchrediad
y gwaed

Cydlynu Gofal
Adeiladu ar lwyddiant y ddau safle peilot gyda thimau
integredig yn Ne Powys a’u datblygu ymhellach ar draws y Sir
i gyd-fynd â’r canolfannau rhanbarthol a hybiau cymunedol.
Gofal Heb ei Drefnu
Lleihau nifer yr achosion brys y gellir eu hosgoi lle derbynnir
pobl i’r ysbyty ac achosion o ail-dderbyn unigolion gyda
chlefyd cronig, ynghyd â’r henoed bregus.
Model gofal newydd ar gyfer Llandrindod a Machynlleth
Asesu’r ddarpariaeth bresennol o wasanaethau, yn ogystal â
gweithio gyda chymunedau i ddatblygu ymhellach potensial
y Canolfan Gwledig Rhanbarthol sy’n cyflenwi gofal iechyd a
gofal integredig i’r boblogaeth.
Gofal wedi’i Gynllunio Agosach at Adref
Atal yr angen i bobl orfod mynd tu hwnt i’r sir i dderbyn
gofal iechyd a gofal, a dod â phobl gydag anghenion gofal
a chefnogaeth arbenigol sydd tu allan i’r sir nes at adref.

canSer

clefydau
anadlu

problemau
iechyd
meddwl

Mynd i r Afael A r
Pedwar Mawr

Iechyd Meddwl
Ar draws pob haen, o hyrwyddo iechyd i wasanaethau
arbenigol, canolbwyntio ar wella trefniadau gweithio
integredig ymhellach ac ar lesiant, cymorth cynnar a
chefnogaeth, gan gynnwys awtistiaeth, camddefnyddio
alcohol a sylweddau, plant a bydwreigiaeth, anableddau
dysgu a gofalwyr.
Canser, Cyflyrau Anadlol a Chylchredol
Datblygu gwasanaethau ymhellach i ganolbwyntio ar sgrinio
cynnar, gwybodaeth, cyngor ac arweiniad i sicrhau trefniadau
cyfeirio priodol at gymorth a chefnogaeth. Canolbwyntio ar
fodloni anghenion cyfannol unigolion trwy ddulliau gwaith
mwy integredig a modelau newydd o ran y gweithlu. Y
bwriad yw cyflenwi’r gwaith yma’n bennaf trwy Gynllun
Tymor Canolig Integredig y Bwrdd Iechyd.
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RHOI’R BLAENORIAETHAU AR WAITH
Er mwyn gwireddu’r blaenoriaethau hyn, mae’r Bwrdd hefyd yn gweithio i
gyflawni’r canlynol:

l

id
ig o

Dyfodol
y Gweithlu

Hybiau Cymunedol

D

Ca
n olf
ol
annau Rhanbart h

Model Staffio
Bydd gwneud y defnydd gorau posib o’r gweithlu, ar
draws pob sector gan gynnwys gofalwyr, trwy ddull
o weithio integredig, yn hollbwysig o ran cyflawni’r
model gofal newydd. Seilir modelau arloesol newydd ar
rolau aml-sgil gan sicrhau newid tuag at gamau atal ac
ymyrraeth gynnar.
Ymgysylltu â Staff a Phartneriaid
Datblygu dull o weithio ar y cyd i ddefnyddio gwybodaeth,
sgiliau a phrofiad ein holl aelodau staff a phrif randdeiliaid i
hysbysu a datblygu ein gwaith.

Trawsnewid
mewn Partneriaeth

mewn Partneriaeth
Diogelu
Parhau i weithio gyda’r sectorau preifat, gwirfoddol ac
annibynnol i sicrhau fod Diogelu’n fusnes pawb o hyd.

Canolfan Gwledig Rhanbarthol yn y Drenewydd
Byddwn yn ystyried yr opsiynau ar gyfer datblygu Canolfan
Gwledig Rhanbarthol yn y Drenewydd i ddelio gyda’r
problemau o ran ystâd sy’n heneiddio, i gefnogi anghenion
poblogaeth y dyfodol, ac i liniaru yn erbyn y potensial i
symud gwasanaethau o ogledd Powys dan y Rhaglen ‘Parod
at y Dyfodol’.
Hwb Cymunedol Dwyrain Maesyfed
Adolygu’r ddarpariaeth o wasanaethau yn Nwyrain Maesyfed
yn erbyn y model gofal integredig ac asedau’r hwb
cymunedol presennol.
Datblygu Hybiau Cymunedol
Cynnal adolygiad o asedau cymunedol yn ogystal â’r
ddarpariaeth bresennol o wasanaethau yn erbyn anghenion
poblogaeth y dyfodol er mwyn adnabod ardaloedd
potensial eraill o safbwynt datblygu hybiau cymunedol.
Tai â Chymorth
Datblygu llety addas sy’n galluogi pobl i gael mynediad
at wasanaethau sylfaenol, meithrin cysylltiadau da gyda
chymdogion ac eraill, a chadw eu hannibyniaeth.
Arloesi, Gwella, Ymchwil a Datblygu
Byddwn yn datblygu ein sylfaen dystiolaeth, gwella ein gallu
i fesur effaith, a cheisio adnabod, rhannu ac ymwreiddio
arferion da / arloesol.

Comisiynu’r Trydydd Sector
Datblygu cyllidebau cyfun a threfniadau cyd-gomisiynu ar
gyfer darpariaeth Trydydd sector i gefnogi’r ffocws cynyddol ar
lesiant, cymorth a chefnogaeth cynnar ac IAA.
Comisiynu Cartrefi Gofal
Datblygu cyllidebau cyfun a threfniadau cyd-gomisiynu
o ran Comisiynu Cartrefi Gofal i sicrhau fod y sawl
gydag anghenion gofal preswyl a gofal nyrsio’n derbyn
gwasanaeth llyfn.
Mynediad a Thrafnidiaeth: Mae Milltiroedd yn Bwysig
Adolygu trafnidiaeth ar gyfer cleifion nad ydynt yn
achosion brys a chynlluniau cludiant gwirfoddol i sicrhau y
darperir cludiant cymunedol yn y dyfodol.
Yr Iaith Gymraeg
Byddwn yn gwella’r cynnig o ran y Gymraeg ar draws
gwasanaethau gofal iechyd a chymdeithasol i wella
chwarae teg.

Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth (IAA)
Parhau i ddatblygu IAA gan gynnwys y Cysylltwyr
Cymunedol er mwyn galluogi mynediad cyflym at gymorth
yn y gymuned leol.
Rhoi ar waith System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru
Parhau i roi ar waith system WCCIS ar draws Powys i
gefnogi cydlynu gwasanaethau gofal.
Teleofal a Theleiechyd
Byddwn yn hyrwyddo ac yn rhoi ar waith yn raddol teleofal
a theleiechyd i alluogi pobl i ofalu am eu hunain a chadw
eu hannibyniaeth yn eu cartrefi eu hunain.
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RHOI’R BLAENORIAETHAU AR WAITH
Mae datblygu a gweithredu model gofal newydd ar gyfer
Powys wrth galon y strategaeth a bydd yn:




Integreiddio gwasanaethau iechyd a gofal i ddiwallu
anghenion unigolion





Defnyddio technoleg ddigidol i gynnig clinigau
rhithwir i roi mynediad at ofal eilaidd



Symud gwasanaethau (lle bydd yn ddiogel ac yn
effeithiol) o ddarpariaeth gofal eilaidd ysbytai sirol i
ganolfannau gwledig rhanbarthol

Datblygu digon o lety â chymorth a chartrefi nyrsio i
ddiwallu anghenion poblogaeth y dyfodol
Defnyddio datblygiad cymunedol a chyfraniad
gan randdeiliaid i gyflenwi buddion i’r gymuned
ehangach
Cynnig gwasanaethau un-stop a chyflenwi gofal ar
lefel mor lleol â phosib ym Mhowys

Mae’r camau gweithredu tymor byr a hirdymor o ran datblygu
a chyflawni’r model newydd hwn yn ganolog i waith y Bwrdd
a’i bartneriaethau.
Mae gan bob un o bedair is-bartneriaeth y Bwrdd ei gynllun
gwaith unigol sy’n olrhain yr hyn y bydd yn ei gyflawni yn
erbyn nodau’r strategaeth. Wedyn, mae’r rhain yn gosod y
tasgau fydd yn gyfrifoldeb yr is-grwpiau unigol. Yn aml, bydd
y rhain yn weithgareddau tymor byr neu dymor canolig i wella
neu ddatblygu gwasanaethau penodol ar gyfer pobl.
Felly hefyd, bydd gan y grwpiau partneriaeth sy’n gyfrifol am
roi ar waith y themâu trawsbynciol sy’n rhan o’r strategaeth
eu cynlluniau gwaith unigol; yn aml byddant yn cynnwys
gweithgareddau tymor canolig i hirdymor sydd eu hangen er
mwyn gwireddu cyflenwi’r model gofal newydd.
Y Bwrdd ei hun fydd yn gyfrifol am dderbyn adroddiadau ar,
cadw trosolwg ar a lle bo angen cyfarwyddo gwaith pob un
o’r partneriaethau a’r grwpiau partneriaeth sy’n gyfrifol am roi
ar waith y themâu trawsbynciol.
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YR HYN A GYFLAWNWYD
Yn ystod 2018/19, mae’r Bwrdd - trwy waith ei bartneriaethau - wedi cyflawni amrediad eang o
brosiectau i wella gwasanaethau iechyd a gofal i drigolion.
Ymhlith rhai o’r rhain roedd lansio cynlluniau hirdymor, trwy osod seiliau i wireddu newid trawsnewidiol
yn y dyfodol. Roedd eraill yn cynnwys prosiectau gorchwyl a gorffen, gweithgareddau peilot, a
phrofion ar fodelau gwasanaeth newydd gyda’r nod o wella gwasanaethau yn y tymor byr. Parhaodd y
gwaith hefyd ar brosiectau a gychwynnwyd yn 2016/17 a 2017/18.

Mae themâu cyffredin holl brosiectau’r Bwrdd
wedi canolbwyntio ar gamau atal ac ymyrraeth
gynnar; gwella gweithio ar draws asiantaethau
ac ar draws sectorau; ac yn fwyaf pwysig,
cyflenwi’r ‘hyn sy’n bwysig’ i bobl sy’n defnyddio
gwasanaethau.
Mae hyn oll wedi digwydd er gwaethaf y pwysau ariannol
ar sector cyhoeddus a thrydydd sector Powys, yn ogystal â’r
her i sicrhau newidiadau sylweddol yn y Gwasanaethau Plant.
Eleni, felly, mae gwaith y Bwrdd wedi cael ei effeithio gan:





Yr angen i sicrhau cydbwysedd rhwng cynlluniau
tymor byr a hirdymor
Yr angen i gefnogi gwelliannau i wasanaethau
craidd gan asiantaethau unigol
Yr angen i fodloni gofynion sy’n esblygu o safbwynt
y gwasanaeth

Mae hyn wedi herio cydnerthedd ethos partneriaeth y
Bwrdd ar adegau, ond yn y pen draw mae wedi helpu
cryfhau dulliau cydweithio rhwng asiantaethau.
Ceir manylion rhai o enghreifftiau’r gwaith a
wnaethpwyd gan y Bwrdd eleni a’r gwahaniaeth a
wnaethpwyd, trwy gydol yr adroddiad hwn.
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Mapio Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod
Gofalwyr Ifainc mewn Ysgolion
Cynllun Grantiau Bach
Gwasanaeth Anabledd Integredig
Y Parth Plant

16

 Dechrau’n Dda
MAPIO PROFIADAU NIWEIDIOL YN YSTOD
PLENTYNDOD (ACE)
Cynhaliwyd cynllun mapio diffwdan gan y Tîm o Gwmpas
y Teulu (TAF) ac achosion gofal a chymorth, sy’n llunio
proffil ACE cynhwysfawr ar gyfer Powys. Bydd y data
yma’n hanfodol o ran helpu’r Bwrdd i ddatblygu cymorth
a gweithgareddau ataliol newydd a gwell yn y dyfodol.
Gweler rhagolwg o’r wybodaeth mapio yma:
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GOFALWYR IFAINC MEWN YSGOLION
Mae’r prosiect peilot hwn a gynhaliwyd gan Credu
(Gwasanaeth Gofalwyr Powys) wedi ymgysylltu â nifer
o ysgolion cynradd ac uwchradd i godi ymwybyddiaeth
staff a disgyblion am ofalwyr ifainc a’u cyfrifoldebau.
Mae’r prosiect wedi cynnig cysylltiad a chymorth i
ofalwyr; a datblygwyd pecyn cymorth o adnoddau
ar gyfer staff ysgolion i’w ddefnyddio i helpu cefnogi
disgyblion sy’n ofalwyr ifainc. Mae gofalwyr ifainc a
disgyblion wedi cael cysylltiad agos wrth gyflawni’r
prosiect hwn.

“Roedd y plant wedi ymgysylltu’n effeithiol yn
y trafodaethau dosbarth. Roedd disgyblion
chweched dosbarth yn dweud cymaint a
ddysgwyd yn ystod y gweithdai, a chynigwyd eu
cymorth yn y dyfodol, oherwydd roeddynt yn
sylweddoli bod angen ‘codi ymwybyddiaeth’.
Wedyn aeth y disgyblion chweched dosbarth
ymlaen i gynnal stondin gacennau dros amser
cinio, gyda byrddau i godi ymwybyddiaeth.”

bit.ly/2RQ0Aks

“Trwy gydol yr amser ’dwi wedi
bod ar y Fforwm Ieuenctid,
doeddwn i ddim yn deall yn
iawn sut brofiad oedd bod yn
ofalwr ifanc. ’Dwi’n ei ddeall o’r
diwedd ’dwi’n meddwl.”
- Adborth gan Fforwm Ieuenctid
Powys member

Hefyd, aeth rhai o’r gofalwyr ifainc i ymweld
â’r Senedd i gwrdd ag aelodau Cynulliad
adrannau amrywiol. Roedd yn gyfle gwych i
dynnu sylw at eu problemau, ond hefyd rhai
profiadau cadarnhaol o safbwynt gofalwyr
ifainc. Yn anochel, cyfeiriwyd at ysgolion yn
ystod y trafodaethau hyn.
Canolbwyntio
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Powys

Rhaglen Gofalwyr
Ifanc mewn Ysgolion
Cefnogi ysgolion ym Mhowys i wella
adnabod a chefnogi gofalwyr ifanc
mewn ysgolion cynradd ac uwchradd.
Ei nod yw cefnogi ysgolion i ennill
cydnabyddiaeth genedlaethol am
wella canlyniadau i ofalwyr ifanc.

Canlyniadau'r prosiect
Addawodd 10 ysgol gefnogi'r rhaglen
Dechreuodd 6 ysgol ar y rhaglen
Arweinyddion Strategol a Pencampwyr
Gofalwyr wedi'u nodi ar gyfer y 6 ysgol
Gweithgareddau llwyddiannus 'Diwrnod
Ymwybyddiaeth Gofalwyr Ifanc' ar draws yr
ysgolion
Pwyllgorau ysgolion yn cael eu cynnal
mewn 2 ysgol
Mae 2 o gynrychiolwyr Cyngor Gofalwyr
Ifanc Cymru ac 1 cynrychiolydd Cynulliad
Ieuenctid wedi siarad â Gweinidogion
Darperir hyfforddiant Aseswyr Ifanc
Darparwyd gwasanaethau a sesiynau galw
heibio amser cinio

Rwy'n teimlo eich bod
chi'n deall gofalwyr
ifanc ac mae ein
sgyrsiau yn cynnig lle i
mi siarad nad yw'n
ymwneud ag agenda'r
ysgol neu'r teulu.

Yn ystod fy holl flynyddoedd yn
y Fforwm Ieuenctid, ni ddeallais
erioed sut y gallai bod yn ofalwr
ifanc deimlo ac edrych. Rwy'n
credu fy mod yn ei gael o'r
diwedd.

6

6
??

ysgolion wedi nodi
Hyrwyddwyr Gofalwyr

19
pobl ifanc wedi'u
hyfforddi fel Aseswyr
Ifanc

 Dechrau’n Dda
CYNLLUN GRANTIAU BACH
Cynhaliwyd peilot o’r prosiect hwn (a gyllidwyd gan y
Gronfa Gofal Integredig) yn 2018/19 i annog a galluogi
grwpiau cymunedol i hyrwyddo iechyd meddwl a llesiant
cadarnhaol i blant a phobl ifanc. Cymeradwywyd cyfanswm
o un ar bymtheg o grwpiau cymunedol, o’r 107 o gynigion
a dderbyniwyd.
Canolbwyntio
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GWASANAETH ANABLEDD INTEGREDIG
Eleni, rhoddwyd cymorth mwy effeithiol a chyfannol i
blant a’u teuluoedd/gofalwyr. Mae hyn o ganlyniad i
wella’r trefniadau amlasiantaeth o ran cydlynu’r cymorth
a gynigir i blant ag anabledd, trwy ddefnyddio cynlluniau
gofal a chymorth, a thrwy ganolbwyntio ar arferion sy’n
canolbwyntio ar yr unigolyn.
cwbl
Canolbwyntio
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‘Dywedodd Mr a Mrs X iddyn
nhw adael y cyfarfod yn fodlon
iawn, ac yn teimlo’n emosiynol.
Dyna’r tro cyntaf iddyn nhw
gredu fod pobl yn wirioneddol
poeni am eu teulu, ac am yr hyn
sy’n digwydd yn y dyfodol.’’
– adborth gan staff

Help a
Chefnogaeth

‘’’Rwyf yn hapus gydag
achos teulu X. Rydym yn gweithio trwy
gynllun eithaf cynhwysfawr i gefnogi X a’i frodyr tra
bydd Nain yn cael llawdriniaeth ar ei chlun. Rydym
wedi derbyn cefnogaeth gan yr ysgol, y seicolegwyr,
Gweithredu dros Blant, Camlas, y Tîm Maethu,
gofalwyr ar gyfer seibiannau byr, cyflwyniadau i
ofalwyr maeth newydd, yr adran drafnidiaeth ysgol,
yr ysgol uwchradd ac ati. Roedd y ‘cyfarfodydd
newydd’ wedi gwneud cryn argraff ar y gofalwyr maeth
oherwydd maent fel arfer yn cael Adolygiadau Plant
sy’n Derbyn Gofa” – adborth gan staff

“Llawer mwy defnyddiol,
oherwydd rydych yn cael
gweld yr holl wybodaeth cyn y
cyfarfod. Gwelliant yn sicr’’
– adborth gan riant
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Powys
Gwasanaeth
Anabledd Integredig
Yn cydlynu gofal i blant a phobl
ifanc 0-18 oed yn Powys sydd ag
anghenion parhaus o ganlyniad i
anableddau neu salwch.

Mae'r gwasanaeth yn
cefnogi plant a'u
teuluoedd gyda ...
Mynediad effeithiol i wasanaethau
Cyngor a gwybodaeth
Asesiad o anghenion gofal a
chymorth
Tîm o amgylch y Teulu a gofal a
chyfarfodydd cynllunio cefnogaeth
Cadw plant wrth galon eu cynllun
gofal eu hunain - gan ddefnyddio
dull sy'n canolbwyntio ar yr
unigolyn

Dyma'r tro cyntaf i
mi wir gredu bod
pobl yn poeni am
ein teulu a'r hyn
sy'n digwydd yn y
dyfodol.

Profiadau
cadarnhaol iawn
a adroddwyd gan
rieni a theuluoedd
yn gyffredinol

289
Achosion yn cael
eu monitro

?

136
Cyfarfodydd Tîm
o Amgylch y
Teulu a
gynhaliwyd

?

266
Plant yn cael
eu cefnogi ar
hyn o bryd

?

137
Cyfarfodydd
Gofal a
Chefnogaeth
wedi'u trefnu

 Dechrau’n Dda
Y PARTH PLANT
Dull o weithio a seilir yn y gymuned mewn perthynas
â meithrin capasiti yw hwn, ac fe’i sefydlwyd yn y
Drenewydd. Yn ystod 2018/19, rydym wedi canolbwyntio
ar ymgysylltu â phobl yn y gymuned leol (plant, rhieni
a gofalwyr) yn ogystal â gwasanaethau lleol i’w helpu
cydweithio er mwyn creu newidiadau hirdymor a gwell
deilliannau i blant a phobl ifanc.
cwbl
Canolbwyntio
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Yn ystod y flwyddyn hwyluswyd deuddeg o gyfleoedd ymgysylltu
arwyddocaol gan gynnwys:





Digwyddiad 'Annog y Drenewydd i Symud'



'Lleisiau Bach' - rydym yn ymgynghori gyda 8 o
blant bob pythefnos ynghylch mater sy’n bwysig
iddyn nhw yn y gymuned



Prosiect celf cymunedol y ffordd osgoi ymgynghorwyd â 91 o blant ac 14 o oedolion trwy
brosiect ynglŷn â ffordd osgoi newydd y Drenewydd

2ail Ddiwrnod ar Ystâd Treowen
‘Sesiwn chwarae’ gyda dros 110 o blant a
theuluoedd

Y bwriad yw cynnal gwaith pellach i gysylltu’r
gwaith yma â Phrosiect Llesiant Gogledd Powys
fel rhan o ddatblygu model gofal newydd ar
gyfer Powys.
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 Cynllun peilot – Cymorth yn y Cartref
 Gwasanaeth Cysylltwyr Cymunedol
 Dychwelyd Adref a’r Model Gwella
 Gwasanaeth Triniaeth Dementia yn y Cartref
 Darllen a Chofio
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 Byw’n Dda – Anabledd
CYNLLUN PEILOT – CYMORTH YN Y CARTREF
Gwasanaeth ymateb (Peilot) yw hwn 24/7 sy’n helpu pobl ( 50 oed+) i gadw
eu hannibyniaeth a byw’n dda yn eu cymunedau trwy gynnig gwasanaeth
ymyrraeth gynnar (gan gynnwys cyflenwi mewn argyfwng trwy larymau
cymunedol) i helpu aelodau, eu teuluoedd a gofalwyr.
Yn ystod 2018/19 cafwyd cyfanswm o 17,507 o ‘ymyriadau/cymorth annibynnol’
a gosodwyd cyfanswm o 126 larwm gofal. Hefyd mae tystiolaeth o arbedion
eraill o ganlyniad i hyn, er enghraifft, arbed ar gostau ambiwlansys (£13,566) yn
erbyn cost ymyrraeth Cymorth yn y Cartref (£2,565) ar adegau pan lwyddwyd i
osgoi galw’r ambiwlans.

“Dyn 88 oed yw TM sy’n byw
wrth ei hunan. Mae gan TM glefyd
Parkinson a chafodd glun newydd yn 2009. Mae
TM yn byw mewn byngalo sydd ar ddwy lefel. Mae
cawod hygyrch yn y byngalo gyda rheiliau gafael a
rheiliau llaw. Mae gan TM larwm gofal ac mae’n derbyn
Cymorth yn y Cartref. Mae’n derbyn galwadau ffôn ar
ddydd Llun, Mercher a Gwener gan RHS ac maent yn
dod â meddyginiaeth ar ddydd Iau, ac yn mynd i
siopa am hanfodion fel a phan fo angen.”

Daeth y peilot i ddiwedd ei drydedd flwyddyn yn 2018/19
ac mae gwerthusiad dros dro’n dangos buddion ariannol
sylweddol mewn perthynas â’r model gwasanaeth hwn. Mae’r
Bwrdd wedi cytuno i barhau â’r cynllun peilot am flwyddyn
arall yn 2019/20 gyda’r bwriad o ddilysu’r deilliannau trwy
werthusiad allanol.
cwbl
clefydau
cylchrediad
y gwaed

clefydau
anadlu

Canolbwyntio
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canSer

problemau
iechyd
meddwl

Mynd i r Afael A r
Pedwar Mawr
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Powys
Cymorth yn y Cartref
Mae'r Gwasanaeth Cymorth yn y
Cartref yn cynnig cymorth lefel isel i
bobl yn hwyrach mewn bywyd sydd
angen ychydig o help ychwanegol i'w
galluogi i fyw bywyd yn y ffordd y
maent eisiau yn eu cartref eu hunain.

Gall y gwasanaeth gefnogi
unigolion gyda phethau fel…
• Ymweliadau lles a chymorth ffôn
• Siopa hanfodol
• Cefnogaeth emosiynol
• Cymorth gyda phresgripsiynau
• Cefnogaeth gydag apwyntiadau
• Cynorthwyo gofalwyr gyda'u rôl
• Cymorth 24/7 ar gyfer argyfyngau trwy
gynlluniau larwm cymunedol
• Cyfeirio at wasanaethau mynediad
• Mynediad at grwpiau cymunedol lleol

Roedd eich help prydlon,
siriol a phroffesiynol iawn
ar adegau pan oeddem
mewn angen mawr ac
wedi blino'n lân yn
amhrisiadwy.

Yn darparu cefnogaeth yn:
Rhaeadr
Llanidloes
Dwyrain Maesyfed
Llandrindod (tai cysgodol)

448
Aelodau

93%
Yn teimlo eu
bod yn gallu
byw yn eu
cartref eu
hunain

545
Galwadau brys fel
ymatebwyr cyntaf
trwy'r llinell ofal

17,507
Ymyriadau

 Byw’n Dda – Anabledd
GWASANAETH CYSYLLTWYR CYMUNEDOL
Mae’r prosiect hwn yn wasanaeth allweddol o ran cyflenwi Model Gofal y Strategaeth Iechyd a Gofal;
gweithio i helpu cleientiaid gydag anghenion gofal neu gymorth i wireddu’r ‘hyn sy’n bwysig’ iddyn
nhw trwy roi mynediad at wasanaethau trydydd sector a gweithgareddau cymunedol.
PAVO sy’n rhedeg y gwasanaeth hwn, ac mae’n llwyddo i gyflawni’r ‘hyn sy’n bwysig’ i gleientiaid
sydd ag anghenion cymorth, ond hefyd i weithwyr proffesiynol ym maes iechyd a gofal sy’n atgyfeirio
cleientiaid at y gwasanaeth.
Yn ystod 2018/19 mae’r gwasanaeth
wedi cefnogi 2,189 cleient (cynnydd
"Rwyf mor
o 28% ar 2017/18); atgyfeiriwyd
ddiolchgar i’r gwasanaeth
y cleientiaid hyn yn bennaf gan y
Cysylltwyr Cymunedol am eu cefnogaeth
gwasanaethau iechyd a gofal, ond
anhygoel. Doeddwn i ddim yn gwybod
roedd cyfran gynyddol ohonynt (29%
yn ystod Ch4) yn hunan-atgyfeiriadau
bod y gwasanaeth hwn yn bodoli. Mae’r
annibynnol gan gleientiaid neu eu
Cysylltwr Cymunedol lleol wedi newid llawer o
teuluoedd neu ofalwyr; sy’n adlewyrchu
bethau imi. Daeth i’m gweld ar ddydd Mercher,
effaith cael cysylltwyr ar waith yn y
ac erbyn y dydd Gwener daeth y gweithiwr Therapi
gymuned leol.
Galwedigaethol i’m gweld (wedi aros am 14 wythnos)
Hefyd mae’r gwasanaeth wedi derbyn
i gael offer ar gyfer y tŷ er mwyn imi allu gwneud
cydnabyddiaeth ehangach am ei waith
pethau fy hunan. Oherwydd fy mod yn ifanc iawn pan
ac effaith. Derbyniodd enwebiad ar
ges i strôc, roeddwn ar goll/ yn ofnus iawn, ond mae’r
gyfer Gwobrau GIG Cymru 2018, yn
Cysylltwr Cymunedol wedi bod o gymorth mawr - a
ogystal â chyflwyno ei waith a’r hyn
digwyddodd popeth mor gyflym hefyd."
a ddysgwyd o’r profiad hwn mewn
nifer o gynadleddau a digwyddiadau
– adborth gan un o gleientiaid
cenedlaethol.

y gwasanaeth.

Mae’r Bwrdd wedi cytuno i gyllido mwy
o swyddi Cysylltwyr Cymunedol yn
2019/20 fydd yn golygu bod cyfanswm
o 13 ohonynt fydd yn caniatáu cysylltwr
penodol ar gyfer bob un o ardaloedd
gwasanaeth Powys.
cwbl
Canolbwyntio
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"Anhygoel – mae hyn yn
berffaith, diolch eto am
eich help. Rydych yn cynnig
gwasanaeth gwych!!!"
– Adborth gan Ffisiotherapydd Niwrolegol ar
ôl atgyfeirio claf at y gwasanaeth
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Cysylltwyr Cymunedol

Mae Cysylltwyr Cymunedol Powys
yn cefnogi oedolion 18+ i gael
mynediad at y gwasanaethau
cymunedol cywir ar yr adeg iawn,
gan weithio gydag iechyd a gofal
cymdeithasol, a'r trydydd sector ar
gyfer atal ac ymyrraeth gynnar.

Mae'r gwasanaeth yn
cefnogi gyda ...
Roeddwn i mewn sefyllfa
anodd iawn ac fe wnaeth
Cysylltydd fy helpu i gael
gafael ar gynifer o
bethau lleol na fyddwn
erioed wedi llwyddo i
ddod o hyd i fy hun.

Ar y rhestr fer yn y
Gwobr Cymru GIG

Roedd y gweithiwr cymorth
yn gallu cefnogi'r cleient i
fynd i'r afael â'i anawsterau
ariannol ac i gael mynediad
at rywfaint o weithgaredd
cymdeithasol.

Siopa, casglu presgripsiynau,
glanhau a garddio
Cyfeirio at wasanaethau'r trydydd
sector
Unigrwydd neu dieithrio
cymdeithasol
Cludiant
Sesiynau galw heibio rheolaidd
mewn marchnadoedd a
llyfrgelloedd lleol
Mynd i grwpiau a digwyddiadau
cymunedol lleol

2,189
o bobl yn cael
eu cefnogi

89%
Fe wnaethon ni
helpu i gyflwyno
'beth sy'n bwysig'
iddyn nhw

84%

Wedi cynnal eu
hannibyniaeth a'u
sgiliau byw o ddydd i
ddydd

 Byw’n Dda – Anabledd
DYCHWELYD ADREF A MODEL GWELLA
Mae’r gwasanaeth newydd hwn wedi llwyddo i alluogi nifer
o unigolion oedd yn gorfod byw tu allan i’r sir o’r blaen
oherwydd eu hanghenion cymorth, i ddychwelyd i Bowys i
fyw. Mae’r unigolion hyn bellach yn byw mewn amgylchfyd
cymunedol lleol, yn nes at eu teuluoedd a rhwydweithiau
cymdeithasol.
Mae prosiect llety Cae Glas yn gweithio gydag unigolion
i gyd-gynhyrchu darpariaeth llety i’r dyfodol. Cwblhawyd
y broses o werthu tir ar gyfer y prosiect a phenodwyd
y contractwyr. Mae cynllun prosiect yn ei le erbyn hyn,
gyda cherrig milltir ac amserlenni pwysig. Mae’r broses
o ddyrannu lleiniau wedi ei chwblhau trwy ddefnyddio
proffiliau llety.
Canolbwyntio
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 Byw’n Dda – Iechyd Meddwl
GWASANAETH TRINIAETH DEMENTIA YN Y CARTREF
Yn 2018/19 lansiwyd cynllun a gyllidwyd gan y Gronfa
Gofal Integredig i ddatblygu Gwasanaeth Triniaeth
Dementia yn y Cartref yn ne’r Sir. Mae’r prosiect hwn hefyd
yn datblygu model a ddatblygwyd yng ngogledd Powys,
gyda’r bwriad o ddelio gyda phroblemau gwledigrwydd a’r
anawsterau o ran recriwtio clinigwyr arbenigol (yn arbennig
i swyddi rhan amser).
Mae’r prosiect yn cryfhau gwasanaethau dementia trwy
ddatblygu dull o weithio a seilir ar ‘dîm o gwmpas yr
unigolyn', a defnyddio sgiliau staff lleol a thrwy gynnig
cyfleoedd i glinigwyr gyfuno eu profiad ym maes dementia
gyda meysydd arfer arbenigol. Bydd y prosiect yn parhau
yn ystod 2019/20.
clefydau
cylchrediad
y gwaed

canSer

clefydau
anadlu

problemau
iechyd
meddwl

Mynd i r Afael A r
Pedwar Mawr
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 Byw’n Dda – Iechyd Meddwl
DARLLEN A CHOFIO
Trwy’r prosiect hwn, sefydlwyd grwpiau ‘Darllen i Gofio’ a
gweithgareddau cymorth eraill ym maes dementia ar gyfer
pobl ar draws 10 o lyfrgelloedd Powys, trwy ddefnyddio
adnoddau unigryw a chysylltiadau lleol y Gwasanaeth
Llyfrgelloedd.
Ar lefel leol, mae’r llyfrgelloedd gwahanol, grwpiau darllen a
gwirfoddolwyr yn meithrin cysylltiadau ac yn gweithio mewn
partneriaeth gyda gwasanaethau dementia eraill a leolir
yn y gymuned, ysgolion a chartrefi gofal i greu cysylltiadau
rhwng gweithgareddau er mwyn i fwy o bobl elwa.

“Rhoddais i lyfr ar gewri’r gêm
rygbi i’r dyn rwyf yn darllen gydag ef, ac roedd
yn hyfryd ei weld yn troi’r tudalennau gan sibrwd
am gampau chwaraewyr ei gyfnod ef. Wrth eistedd, â’i
goesau wedi’u croesi, a’i sbectol hanner ffordd lawr ei drwyn,
gallaf ei ddychmygu’n astudio’r papurau yn yr un ffordd yn y
gorffennol. Sylwais pa mor hamddenol a thawel yr oedd yr amser
hwnnw, wedi ymgolli yn ei atgofion. Roeddwn yn teimlo’n
falch iawn i fod yn rhan o gynllun Darllen a Chofio
Ystradgynlais.”
– un o wirfoddolwyr y prosiect.

Mae’r prosiect wedi recriwtio ac wedi hyfforddi 40 o
ddarllenwyr gwirfoddol i gynnal sesiynau ‘Darllen i
Gofio’ rheolaidd; yn ogystal â gweithgareddau eraill
megis mynd â llyfrau i ddefnyddwyr y gwasanaeth sy’n
gaeth i’r tŷ a pharatoi blychau’r cof amlsynhwyrol.
Mae llyfrgell Y Drenewydd yn cynnal grŵp canu ar
draws y cenedlaethau bob mis sy’n llwyddiannus iawn,
gyda phlant Ysgol Hafren yn ogystal â thrigolion yn
y gymuned ac o gartrefi gofal lleol. Mae’r prosiect
o fudd i ddefnyddwyr y gwasanaeth yn ogystal â’r
gwirfoddolwyr.
Canolbwyntio
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Darllen a Chofio

Cefnogi pobl sy'n byw gyda
dementia i gael annibyniaeth am
gyfnod hirach. Mae'r prosiect yn
datblygu ystod o weithgareddau
diwylliannol, adnoddau a grwpiau
cymorth mewn cymunedau ar
draws Powys.

Mae'r prosiect hwn...
Yn helpu gydag ymyrraeth
gynnar ac atal
Mae'n darparu ysgogiad a
rhyngweithio cymdeithasol
Yn cynyddu annibyniaeth a
hyder
Mae'n darparu amgylchedd
diogel, cyfeillgar
Yn cysylltu pobl mewn
sefyllfaoedd tebyg
Yn annog y pleser o ddarllen a
rhannu atgofion

Ni allwn helpu ond sylwi
pa mor hamddenol a
digynnwrf ydoedd yn yr
union foment honno, ar
goll yn ei atgofion ei hun.
Fe wnaeth i mi deimlo'n
falch o fod yn rhan o
Darllen a Chofio.

Llanfair-ym-Muallt
Ystradgynlais
Talgarth
Aberhonddu
Y Drenewydd
Machynlleth
Rhaeadr
Llandrindod
Y Gelli
Llanandras

7
sesiynau
hyfforddi

61
pobl wedi'u
hyfforddi

40
Gwirfoddolwyr
wedi'u recriwtio

iddio’n
e
n
e
H

 Cynlluniau Cyfeillion
 Pecynnau Gofal o’r Maint Cywir
 Gwell Froceriaeth
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 Heneiddio’n Dda
CYNLLUNIAU CYFEILLION
Mae Gwasanaeth Cynlluniau Cyfeilion Powys wedi’i hen sefydlu; prosiect yw a gefnogwyd gan y
Bwrdd i adolygu, datblygu ac ymestyn ei wasanaethau.
Hwn yw’r unig wasanaeth ym maes cynlluniau cyfeillion sy’n bodoli ar draws Powys, ac mae’n
cynnig cymysgedd o weithgareddau grŵp a chyfeillio gwirfoddol 1:1 i helpu cefnogi pobl hŷn a
gofalwyr mewn sefyllfaoedd o unigrwydd cymdeithasol.
Mae cysylltiadau da rhwng y gwasanaeth a gwasanaethau
cymunedol eraill megis y Cysylltwyr Cymunedol. Golyga
hyn ei fod yn rhwydd cefnogi cleientiaid sydd efallai ag
anghenion ychwanegol neu anghenion sydd newydd ddod
i’r golwg i gael mynediad at wasanaethau eraill, a’u helpu
gwireddu’r ‘hyn sy’n bwysig’ iddyn nhw.
Yn aml, mae’r gwasanaeth o fudd i’r cyfeillion gwirfoddol
yn ogystal â’r unigolion sy’n derbyn y gwasanaeth, ac mae’r
ddwy rôl yn aml yn cyfuno wrth i’r berthynas ddatblygu.
Yn ystod 2018/19 rhoddodd y gwasanaeth gefnogaeth
uniongyrchol i 891 o bobl, a llwyddwyd i recriwtio a
hyfforddi 56 o wirfoddolwyr newydd. Hefyd darparwyd
o leiaf 420 awr o wasanaeth cyfeillgarwch oedd yn
rhyddhau gofalwyr o’u cyfrifoldebau, a nododd 100%
o gleientiaid y gwasanaeth i hyn eu helpu cadw eu
hannibyniaeth.

“Imi mae’n golygu fy mod yn
gallu gadael y tŷ, ac rwyf wedi
meithrin cysylltiadau cyfeillgar
yn ogystal â chael cyfle i helpu
a chefnogi unigolion eraill yn
y gymuned.”
- un o wirfoddolwyr Gwasanaeth
Cynllun Cyfeillion Powys gyda
Biwro Gwirfoddoli Crug
Hywel
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“Daeth i’r amlwg fod y cleient wedi bod
yn ffonio’r gwirfoddolwr bob wythnos tra
roedd yn yr ysbyty, ac wrth iddo iachau.
Roedd y cleient a’r cyfaill yn cefnogi ei
gilydd yn ystod cyfnod anodd. Dywedodd
y gwirfoddolwr ei fod yn hynod ddiolchgar
fod rhywun wedi cadw mewn cysylltiad gydag
ef, pan fu cymaint o newid i’w fyd a hynny
mor sydyn. Dywedodd y cleient ei bod yn
teimlo bod arni ychydig o garedigrwydd
iddo i ddiolch am ei garedigrwydd ef yn y
gorffennol pan roedd ei angen.”
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Gwasanaeth Cyfeillio
Gwella annibyniaeth pobl 50+ oed i
gynnal eu rhwydweithiau
cymdeithasol ac aros yn eu cartrefi
cyhyd ag y gallant.

Mae'r gwasanaeth hwn yn...
Darparu cwmnïaeth a chefnogaeth y
mae eu hangen yn fawr
Helpu i hyrwyddo dewis personol a
chynyddu hunan-barch
Cefnogi sgiliau presennol unigolyn i
wella annibyniaeth
Helpu pobl i archwilio cyfleoedd
newydd
Lleihau'r baich ar eraill, e.e.
gofalwyr

I mi mae wedi golygu
fy mod i'n mynd allan
o'r tŷ, wedi creu
cyfeillgarwch ac mae
hefyd wedi rhoi cyfle i
mi helpu a chefnogi
eraill.

891
pobl yn cael eu
cefnogi

100%
Pobl yn
teimlo'n llai
unig ac ynysig

70
Grwpiau wedi'i
gefnogi

100%
Pobl wedi'u
galluogi i wneud
pethau sy'n eu
gwneud yn
hapus

420

Nifer yr oriau a
ryddhaodd ofalwyr yn

 Heneiddio’n Dda
PECYNNAU GOFAL O’R MAINT CYWIR
Nod y prosiect hwn yw cynyddu capasiti darparwyr gofal yn y
cartref a chynorthwywyr personol trwy leihau nifer y pecynnau
gofal lle mae angen dau ofalwr. Gwneir hyn drwy ddefnyddio
adolygiadau Therapi Galwedigaethol, argymhellion a thrwy
ddefnyddio offer priodol a thechnoleg gynorthwyol. Hefyd
mae’n cynnig pecynnau gofal sy’n fwy perthnasol i anghenion
yr unigolyn.
I gychwyn, targedwyd ardaloedd penodol (Llanandras a
Thref-y-clawdd) ym Maesyfed oherwydd diffyg capasiti ym
maes gofal yn y cartref, ond wedi hynny, defnyddiwyd y dull
hwn o weithio ar draws y sir. Yn 2018/19 mae’r prosiect
wedi arbed 4498 o oriau staff gofal (sy’n cyfateb i arbedion
blynyddol gwerth £78,078).
cwbl

"Pryd ydych chi'n cyflwyno
hyn i ni !?"
“Dydw i ddim yn
gwybod sut roedden
ni'n arfer gwneud hyn
heboch chi”
-- Rheolwr Gofal

		
– aelod o staff gofal
cymdeithasol y tu allan i'r ardal beilot

GWELL FROCERIAETH
Nod y cynllun peilot hwn oedd lleihau’r galw ar staff gofal
cymdeithasol gweithredol, a chyflenwi deilliannau gwell
a chyflymach i ddefnyddwyr y gwasanaeth yng ngogledd
Powys trwy ganoli brocera pecynnau cartrefi gofal.
Erbyn diwedd 2018/19 roedd y cynllun peilot wedi llwyddo i:
Gefnogi 116 o bobl newydd trwy frocera pecyn
 gofal
preswyl
91 o bobl newydd trwy wasanaeth brocera
 Cefnogi
ar gyfer pecyn gofal nyrsio
 Trefnu 309 o leoliadau gofal seibiant preswyl/nyrsio
514 unigolyn i gael llety mewn gofal cartref
 Cefnogi
o’u dewis nhw
Mae’r cynllunio ar y gweill erbyn hyn i brif-ffrydio’r cynllun
brocera gwell ac i gynnal cynlluniau peilot o ran meysydd
caffael newydd.
cwbl
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Pecynnau Gofal o'r Maint Iawn

Prosiect dan arweiniad Therapydd
Galwedigaethol i adolygu galwadau
gofal dwy law ac annog gostyngiadau
trwy ddefnyddio dulliau trin â llaw cywir
a ddefnyddio offer addas.

Mae'r gwasanaeth hwn ...

Rydyn ni'n
teimlo bod
gennym ni
chydig o'n
bywydau yn ôl

Mae lefelau pryder Mrs JP wedi
gostwng o ganlyniad ac nid yw hi'n
cael cymaint o drafferth yn ystod
trosglwyddiadau, i'r graddau ei bod
bellach yn cychwyn symud
pellteroedd byr.

Yn gwneud addasiadau i becynnau
gofal yn seiliedig ar adolygiadau a
chyngor Therapi Galwedigaethol
Yn helpu pobl i deimlo'n ddiogel a byw
mor annibynnol â phosib
Yn sicrhau bod amgylchedd y cartref yn
ddiogel ac yn addas
Yn lleihau nifer y galwadau gofal dwy
law ac yn arwain at gynnydd yng ngallu
darparwyr gofal. Mae rhyddhau capasiti
yn helpu i leihau amser aros am
becynnau newydd

8.4 awr

Gyfartaledd
gostyngiad
gofal yr
wythnos

£28.5k

Arbedion
hyd ddiwedd
y flwyddyn

£78k

Costau osgoi posib
am flwyddyn
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Hybiau Cymunedol
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AMGYLCHEDD ARLOESOL
Mae’r Bwrdd wedi defnyddio nifer o gyfleoedd cyllido - sef
cyllid Cyfalaf y CGI a chyllid Trawsnewid - mewn ymdrech
i gychwyn rhaglen waith uchelgeisiol fyddai’n golygu
datblygu amgylcheddau arloesol fel rhan o fodel gofal
newydd ar gyfer gofal iechyd a chymdeithasol ym Mhowys.
Er inni brofi oedi sylweddol gyda gwariant Rhaglen Cyfalaf
CGI yn ystod 2018/19 oherwydd i brosiectau gael eu
cadarnhau’n hwyr, roedd prosiectau Cyfalaf llai eu maint
yn gallu symud ymlaen, a llwyddo i wireddu buddion i
gymunedau lleol (gweler tud 39 ar gyfer un enghraifft).
Trwy weithio gyda Llywodraeth Cymru, roedd swyddogion
yn gallu sicrhau na fyddai Powys yn colli dyraniad 2018/19
fydd yn caniatáu cynlluniau mwy uchelgeisiol a mwy o ran
datblygu amgylcheddau newydd yn ystod 2019/20 ac wedi
hynny.

Ca
n olf
ol
annau Rhanbart h

Mae Gofal Ychwanegol yn flaenoriaeth o safbwynt gwariant
dros y rhaglen dair blynedd, ynghyd â rhai prosiectau
cyfalaf allweddol eraill, fydd yn meithrin cysylltiadau
arwyddocaol gyda’r gwasanaethau tai i gefnogi cyflawni
agenda iechyd, gofal a llesiant y Bwrdd.

DIGIDOL YN GYNTAF
Ymhlith y gwaith a wnaethpwyd yn ystod 2018/19 i wneud
gwell defnydd o dechnoleg ddigidol i gynnig gwasanaethau
gwell i bobl:





Cynhaliwyd ymarfer cwmpasu ar raglen ddigidol
yn gyntaf, a bydd yn flaenoriaeth wrth symud
ymlaen yn ystod 2019/20. Bydd yn cynnwys
technoleg iechyd ddigidol a thechnoleg byw
gynorthwyol, ac rydym eisoes wedi dechrau
rhoi hyn ar waith ar draws Powys ac mae’n cael
effaith sylweddol o ran cadw pobl yn ddiogel ac
yn eu cartrefi.
Cyfanswm nifer y bobl sydd wedi derbyn
presgripsiwn ar gyfer gofal trwy ddefnyddio
technoleg yw 563. Mae’r unigolion a gefnogwyd
yn ystod y flwyddyn gyfredol wedi derbyn
cyfanswm o 1237 o eitemau technoleg yn sgil
asesiadau gan weithwyr proffesiynol ym maes
gofal iechyd a chymdeithasol.
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Gofal wedi'i alluogi gan
dechnoleg

Darparu technoleg i gadw pobl yn ddiogel
yn eu cartrefi eu hunain. Gall yr atebion
hyn sbarduno galwad awtomatig am
gymorth a chefnogi gofalwyr di-dâl i gadw
llygad o bell ar eu hanwyliaid. Mae gan
dechnoleg ran allweddol i'w chwarae wrth
foderneiddio iechyd a gofal cymdeithasol.

Mae gwasanaeth hwn yn...
Rhoi llawer o sicrwydd i
unigolion a'u teuluoedd
Galluogi pobl i aros yn eu
cartrefi eu hunain
Parchu urddas a phreifatrwydd
pobl
Lleihau'r galwadau ar
wasanaethau traddodiadol
Atal derbyniadau i'r ysbyty a
symud cyn pryd i ofal preswyl

Rydyn ni nawr yn
sylweddoli cymaint
rydyn ni'n dibynnu
arno…. pwy fyddai
wedi meddwl?

Mae'n
gwneud
gwahaniaeth.

563
pobl sydd
wedi'u
rhagnodi
gyda'r gofal

1,237
eitemau o
dechnoleg a
ragnodir

£358k
amcangyfrif o gostau
sydd wedi'u hosgoi i
ofal cymdeithasol
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Dyfodol
y Gweithlu

GWEITHLU’R DYFODOL
Penodwyd Swyddog Cynllunio Gweithlu Integredig
gan y BPRh, ac mae wedi bod yn gweithio gyda Gofal
Cymdeithasol Cymru ar fapio’r gweithlu (ar draws bob
sector) a threfnu a chyflenwi gweithdy ar gyfer strategaeth
o ran y gweithlu ym maes gofal iechyd a chymdeithasol.
Maent wedi bod yn gweithio i helpu diffinio cynllun
integredig ar gyfer gweithlu’r dyfodol, ac i fapio anghenion
ar draws asiantaethau sy’n aelodau’r Bwrdd a sectorau
ehangach Powys er mwyn helpu adnabod prif themâu a
gweithgareddau blaenoriaeth.

TRAWSNEWID MEWN PARTNERIAETH
Cychwynnodd prosiect newydd i sicrhau mwy o
ymwybyddiaeth ar draws y trydydd sector o ran yr angen
ar gyfer Cynnig Gweithredol ym maes gwasanaethau
gofal iechyd a chymdeithasol. Mae’r prosiect hefyd yn
cefnogi’r sector o safbwynt cydymffurfio â deddfwriaeth
ym maes yr Iaith Gymraeg ac o ran cyfarwyddyd ym
maes gofal iechyd a chymdeithasol. Bydd y gwaith yma’n
parhau yn ystod 2019/20. Mae Bwrdd Iechyd Addysgu
Powys a Chyngor Sir Powys wedi cytuno cynllun cyllido ar
y cyd cyn cychwyn y dyletswyddau newydd o dan Adran
9. Mae’r cyfle’n ymestyn ymhellach na chyfuno cyllidebau,
ac yn gwella bywydau trigolion Powys trwy ganolbwyntio
ar flaenoriaethau’r Bwrdd. Ceir mwy o wybodaeth ar
dudalen 41.

Traw
mewn Par

mewn Partneriaeth

FFRAMWAITH HUNANASESU’R BPRH
Mae’r gwaith o ran cryfhau’r Bwrdd a’i waith wedi parhau. Dyluniwyd fframwaith hunanwerthuso,
ac fe’i rhoddwyd ar waith trwy holiadur ar-lein. Yn sgil ei dadansoddi, rydym wedi helpu adnabod
meysydd i’w gwella, a threfnwyd diwrnod datblygu ar gyfer y Bwrdd i gynnwys aelodau yn y
broses o lunio cynllun datblygu’r BPRh.
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GOFALWYR
Mae dyraniad ychwanegol o gyllid CGI wedi cefnogi
darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth pellach i ofalwyr
di-dâl ym Mhowys. Cynhaliwyd gwaith peilot i roi hwb
ynghylch ymwybyddiaeth am ofalwyr ifanc mewn ysgolion ar
gyfer disgyblion a staff, ac i sicrhau adnoddau gwell ar gyfer
ysgolion o ran cefnogi disgyblion gyda chyfrifoldebau gofal.
Cynhaliwyd prosiect ymchwil i ystyried capasiti gofal dros
ben o fewn y sector gofal di-dâl, a’r potensial i annog pobl
i ymuno â’r gweithlu gofal gwirfoddol a chyflogedig yn y
dyfodol.
Atgyfnerthwyd darpariaeth o wasanaethau trwy gomisiynu
Credu (Gwasanaeth Gofalwyr Powys) i gynnal asesiadau
lefel isel ar ben eu gwasanaethau cyfredol o ran cynnig
gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth.
Canolbwyntio
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GWERTH CYMDEITHASOL
Mae Fforwm Gwerth Cymdeithasol Powys, a
hwylusir gan Gymdeithas Mudiadau Gwirfoddol
Powys (PAVO), wedi parhau i ddatblygu ei raglen
waith a’i ffocws. Ar wahân i gefnogi datblygiad
ehangach ar draws rhaglen waith y Bwrdd (gan
gynnwys ymgysylltu, datblygu’r gweithlu, datblygu
cymunedol a rhannu gwybodaeth ac arfer dda)
mae hefyd wedi cynnal gwaith ymchwil i botensial
y gweithlu sydd heb ei adnabod eto, er mwyn
diwallu anghenion cyfredol a rhai’r dyfodol o ran
darpariaeth gofal.
Canolbwyntio

gy
nnar

Help a
Chefnogaeth
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GWAITH TRAWSBYNCIOL

RHAGLEN GOGLEDD POWYS A DATBLYGU MODEL GOFAL NEWYDD
Mae’r rhaglen hon wedi bod yn rhan bwysig o waith y Bwrdd yn ystod
2018/19 ac mae’n tanategu cyflawni llawer o amcanion y Cynllun Ardal.
Ei nod yw cyflawni seilwaith ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain ac mae
trefniadau newydd o ran cyflenwi gwasanaethau gofal yn hanfodol o ran
trawsnewid iechyd a gofal ym Mhowys yn y dyfodol.
Yn ystod 2018/19 gwnaethpwyd gwaith sylweddol ym maes cynllunio
a pharatoi, gan gynnwys ymarferion ymgysylltu helaeth gyda phrif
randdeiliaid a darparwyr gwasanaethau i helpu siapio’r rhaglen a’r broses
cynllunio. Ffurfiwyd tîm amlasiantaeth pwrpasol, er mwyn bwrw ymlaen
gyda’r cynllunio, i hwyluso cefnogaeth partneriaid ac i sicrhau adnoddau
(ariannol ac eiddo) i fod yn sail i ddatblygu’r rhaglen.
Un agwedd bwysig oedd Cyngor Sir Powys a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys yn cytuno i
ddatblygu safle ar gyfer ‘Canolfan Gwledig Rhanbarthol’ ar y cyd a champws addysg, a
llwyddwyd i gadarnhau cefnogaeth ariannol trwy ‘Gronfa Trawsnewid’ Llywodraeth Cymru, i
helpu datblygu’r Canolfan.
Ochr yn ochr â hyn, mae’r rhaglen hefyd wedi dechrau datblygu’r model gofal newydd; mae hon
yn dasg sylweddol, oherwydd mae’n effeithio ar amrediad eang o wasanaethau iechyd a gofal
gwahanol ar draws Cyngor Sir Powys, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys, y Trydydd Sector a’r Sector
Preifat, a’r nod yn y pen draw yw eu cyfuno i ddarparu un gwasanaeth llyfn i ddinasyddion Powys.

PROSIECTAU CYFALAF - CEGIN GYMUNEDOL LLANWRTYD
Derbyniodd cynllun Cludiant Cymunedol Llanwrtyd (LCT) gyllid i ailwampio’r gegin
yn y canolfan gofal dydd/cymunedol yn Llanwrtyd er mwyn sicrhau safon sy’n bodloni
gofynion iechyd yr amgylchedd.
Defnyddir y canolfan yn rheolaidd bob dydd Mawrth
a dydd Iau fel clwb coffi i bobl o bob oed i annog
cymdeithasu ac i fynd i’r afael ag unigedd, sydd yn aml
iawn yn gyffredin mewn cymunedau gwledig. Nod LCT yw
cynnyddu’r incwm maent yn gallu ei godi dros y 5 mlynedd
nesaf i ddod yn gwbl gynaliadwy ac yn hunangynhaliol.

Mae hanes digidol o’r prosiect ar gael yma.



“oherwydd y prosiect) mae
Pobl yn siarad â’i gilydd, ac
yn torri cylch unigedd ac
unigrwydd”
- LCT

https://bit.ly/2XKBkS6
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Powys
Lles Gogledd Powys

Ein nod yw gweithio mewn partneriaeth â
chymunedau lleol, ein staff, y trydydd sector,
a phartneriaid allweddol, i drawsnewid
gwasanaethau iechyd a lles yng ngogledd
Powys.
Dyma gyfle cyffrous i ddatblygu Campws
Llesiant Amlasiantaeth rhwng cenedlaethau a
allai gynnwys addysg gynradd, iechyd, gofal
cymdeithasol a byw â chymorth yng nghanol
y Drenewydd.

Bydd y rhaglen hon yn...
Ein blaenoriaeth mwyaf yw
sicrhau bod gan drigolion
gogledd Powys fynediad i'r
gwasanaethau iechyd a gofal
cywir ar yr adeg iawn, lle
bynnag y bo hynny'n bosibl.
Carol Shillabeer,
Prif Weithredwr PTHB

Poblogaeth
Gogledd Powys

63,271

Credwn y gallwn greu prosiect
arloesol a fydd yn darparu ystod o
fuddion i bobl o bob oed.

Lleihau derbyniadau gofal heb
eu trefnu
Gwella mynediad
Gwella lles plant
Gwella lles oedolion a phobl
hŷn
Gwella profiad a boddhad staff
a defnyddwyr

Cartref
Canolfan
Gymunedol

Y Cynghorydd Myfanwy Alexander,
Aelod Cabinet dros Addysg

Mae'r model newydd o ofal i bobl
yn Powys sy'n cynnwys y sector
gwirfoddol yn fenter gyffrous ac
arloesol.
Carl Cooper, Prif Weithredwr
PAVO

Canolfan
Ranbarthol
Wledig

PA ADNODDAU A DDEFNYDDIWYD AR GYFER Y GWAITH YMA?
Mae’r Bwrdd wedi defnyddio ei ddyraniad o gyllid Cronfa
Gofal Integredig Llywodraeth Cymru fel y brif ffynhonnell i
gyflawni camau gweithredu’r prosiect trawsnewid yn ystod
2018/19.
Asiantaethau sy’n aelodau’r Bwrdd oedd yn gyfrifol am y
penderfyniadau o ran defnyddio cyllid CGI, a datblygwyd
y cynigion o safbwynt ei ddefnyddio gan bartneriaethau’r
Bwrdd, trwy gynnwys mewnbwn ac arbenigedd
rhanddeiliaid eraill a chynrychiolwyr dinasyddion a gofalwyr.
Mae’r Bwrdd wedi monitro gwariant cyllid CGI yn ofalus i
ganiatáu rheoli’r prosiect mewn ffordd effeithiol a hyblyg ac
i ddelio gydag unrhyw danwariant. Mae hyn nid yn unig yn
sicrhau rheolir y cyllid mewn dull ariannol cadarn, ond mae
hefyd yn ei ddefnyddio er mwyn sicrhau’r buddion mwyaf
posib.
Roedd asiantaethau sy’n aelodau’r Bwrdd hefyd wedi
ymrwymo cyllid ychwanegol ar gyfer rhai prosiectau, ac
mae’r Bwrdd, ei bartneriaethau a phrosiectau’n parhau
i gyfrannu adnoddau arwyddocaol, o safbwynt amser a
staff.
Rydym hefyd wedi cael mynediad at ffynonellau cyllid
eraill trwy LlC i helpu sicrhau adnoddau ar gyfer gwaith
y BPRh, yn benodol Cyllid Trawsnewid. Wrth i’r BPRh
barhau i ddatblygu, bydd yn parhau i geisio cyfleoedd i
chwilio am ffynonellau cyllid eraill yn ogystal â chronfeydd
CGI / Trawsnewid er mwyn sicrhau’r effaith fwyaf bosib
gan ei waith.
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SUT MAE’R BWRDD WEDI DEFNYDDIO DARPARIAETHAU STATUDOL
CYFUNO CYLLID
Mae Bwrdd Iechyd Addysgu Powys a Chyngor Sir Powys wedi cytuno cynllun wrth baratoi ar gyfer
y dyletswyddau newydd dan Adran 9, ddaeth i rym ar 6 Ebrill 2018.
Mae’r cynllun ar gyfer oedolion o bob oed sydd ag anghenion gofal preswyl, o’u pen-blwydd yn
18 oed hyd at ddiwedd eu hoes. Mae’r cyfle’n mynd ymhellach na chyfuno cyllid ac yn gwella
bywydau trigolion Powys drwy ganolbwyntio ar lesiant, camau atal, cymorth a chefnogaeth cynnar,
gofal cydgysylltiedig a datblygu dewisiadau amgen i ofal preswyl ar gyfer bywyd cartref unigolion.

 Gwell deilliannau i unigolion sydd ag anghenion gofal preswyl
yn nifer y bobl a gyfeirir at gartrefi preswyl a gofal nyrsio
 Lleihad
tu allan i Bowys oherwydd diffyg lleoedd yng nghartrefi gofal ym
Mhowys

 Dewis o opsiynau llety
 Ansawdd gwell
 Diogelwch gwell
 Trefniadau pontio gwell
 Trefniadau cydlynu gwell
 Gwasanaethau integredig
 Darpariaeth gynaliadwy
effeithiolrwydd gwariant y sector cyhoeddus trwy wella’r
 Gwella
trefniadau comisiynu ar gyfer cartrefi gofal, gosod ffioedd,
datblygu’r farchnad a chynaliadwyedd y farchnad

Oherwydd cwmpas a chymhlethdod y cynllun, cytunwyd i’w weithredu’n raddol. Penderfynwyd
taw blwyddyn pontio fyddai 2018/19, fyddai’n canolbwyntio ar gyflawni’r camau canlynol:

 Rhoi ar waith y cynllun cychwynnol
 Trefniadau grŵp a chefnogaeth weithredol
 Amcanion 2018/19 i wella’r gwasanaeth
 Adolygiad canol blwyddyn
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CYNNYDD A WNAED A BLAENORIAETHAU'R DYFODOL
Yn ystod 2018/19, mae’r Bwrdd a’i waith wedi uno go iawn.
Cwblhawyd y gwaith o ailstrwythuro’r is-bartneriaethau a
datblygu cynlluniau gwaith i wireddu blaenoriaethau’r Cynllun
Ardal, ac mae’r gwaith wedi cychwyn.

Rydym wedi dod ar draws heriau yn ystod y flwyddyn.
Mae pwysau ar adnoddau’r sector cyhoeddus a gofynion
o ran gwella gwasanaethau asiantaethau wedi effeithio ar
waith y Bwrdd a’i flaenoriaethau. Er hynny, mae’r Bwrdd
wedi tyfu trwy’r profiadau hyn i fod yn endid mwy cydlynus
a chydweithredol, ac yn fwy tebygol o allu cyflawni’r
newidiadau sydd eu hangen.
Ymhlith rhai o gyraeddiadau arwyddocaol y Bwrdd yn ystod y flwyddyn mae:

sylfeini ar gyfer Rhaglen Llesiant Gogledd Powys
 Sefydlu
a’r Model Gofal Newydd. Mae’r gwaith yn datblygu
teimlad cadarn o bwrpas cyffredin mewn perthynas â
chyflawni yn y dyfodol rhwng asiantaethau partner y
Bwrdd a rhanddeiliaid eraill

i wella sut y mae pobl a gweithwyr proffesiynol ym
 Parhau
maes iechyd a gofal yn cael mynediad at wasanaethau
trydydd sector a chymunedol. Trwy hyn, mae wedi helpu
pobl i sicrhau’r ‘hyn sy’n bwysig’ iddyn nhw, tra ar yr un
pryd yn delio gyda’r galw ar wasanaethau lefel uwch

cynnydd pwysig o ran gwella’r broses o gasglu
 Gwneud
a dadansoddi data mewn perthynas â deilliannau a
wireddwyd gan brosiectau’r Bwrdd, ac yn hollbwysig, y
‘gwahaniaeth a wnaethpwyd’ i ddinasyddion

Bwrdd wedi parhau i wella cyfranogiad
 Mae’r
arwyddocaol gan ddinasyddion yn y BPRh. Gwnaethpwyd
hyn drwy gefnogi cynrychiolwyr a thrwy greu cyfleoedd
newydd ar draws strwythur partneriaeth y Bwrdd i bobl
gael rhannu’r ‘hyn sy’n bwysig’ iddynt.
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CYNNYDD A WNAED A BLAENORIAETHAU'R DYFODOL

Mae gan y Bwrdd ystod o flaenoriaethau ar gyfer 2019/20
a thu hwnt, wrth iddo weithio i gyflawni yn erbyn holl
flaenoriaethau Cynllun Ardal Powys. Fodd bynnag, ymhlith
rhai o’r meysydd gweithgarwch mwyaf pwysig yn y flwyddyn i
ddod, fydd:

ymlaen â’r camau amrywiol cymhleth er mwyn
 Gyrru
cyflawni Rhaglen Llesiant Gogledd Powys a datblygu’r

model gofal. Cyflawni nid yn unig yn erbyn nodau’r
rhaglen, ond trwy ddefnyddio’r rhaglen hefyd fel cyfrwng i
feithrin cysylltiadau gweithio newydd a chydweithio rhwng
aelodau’r Bwrdd, rhanddeiliaid ehangach a chymunedau.

newydd mawr dan lywodraeth y Bartneriaeth
 Prosiect
Dechrau’n Dda gyda’r bwriad o leihau’n sylweddol y galw
ar Wasanaethau Plant ym Mhowys. Ei nod yw cyflawni
deilliannau gwell i bobl trwy weithredu amrediad o
ymyriadau ataliol a dargedir ar gyfer plant a phobl ifanc
sydd ‘ar ffiniau gofal’.

i ddatblygu cyfleoedd i ddinasyddion gymryd rhan
 Parhau
yn holl bartneriaethau a grwpiau prosiect y Bwrdd, gan
adeiladu ar a dysgu gan brofiad y Bwrdd hyd yn hyn.

effeithiolrwydd a chyraeddiadau prif brosiectau a
 Adolygu
gwasanaethau a ddatblygir trwy ddefnydd y Bwrdd o gyllid
CGI. Bydd yn gwneud penderfyniadau ynghylch a ddylid
parhau â nhw yn y dyfodol, a lle bo’n briodol, prif-ffrydio
cyllid ar eu cyfer.
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