Cronfa Gofal Integredig – Cynllun Buddsoddi Refeniw 2018-19
Cynllun

Dyraniad

Pobl Eiddil a Hŷn

7,061,774

LDIS, Cymhleth a Gofalwyr

3,378,226

Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig

652,000

System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru

343,000

Rhanbarthol

160,000

CYFANSWM

11,595,000

Gwariant Blwyddyn Lawn a
Ragwelir

MAES BLAENORIAETH AR GYFER INTEGREIDDIO: POBL HŶN GYDAG ANGHENION CYMHLETH A CHYFLYRAU TYMOR HIR, YN CYNNWYS DEMENTIA
THEMA

CYF.

Modelau AM1.1
Amgen o
Wasanae
th

AREA

ENW PROSIECT

Gwynedd Oriau Uned Mân
&
Anafiadau wedi'u
Anglesey Hymestyn

DISGRIFIAD O'R PROSIECT

Bydd estyniad i oriau pedair Uned Mân Anafiadau (MIU) ar draws Gwynedd a Môn yn cael eu peilota yn y pedwar ysbyty cymunedol canlynol:
• MIU Alltwen (o 20:00 tan 22:00) 7/7
• MIU Bryn Beryl (o 18:00 tan 22:00) 7/7 drwy gydol y flwyddyn
• MIU Penrhos Stanley (o 20:00 tan 22:00) 7/7
• MIU Dolgellau (o 8:00 tan 20:00) i 10:00 tan 22:00 7/7 yn unol ag unedau eraill
Y nod yw darparu mân driniaeth i bobl yn y lleoliad mwyaf addas yn nes gartref lle mae hyn yn bosibl.
Drwy ymestyn oriau MIU a hefyd drwy newid (ymestyn) meini prawf atgyfeirio MIU gydag WAST i gynyddu beth ellir ei weld yn ddiogel yn lleol, mae’r cynllun peilot yn gobeithio y bydd mwy o gleifion yn
cael gofal mân anaf / mân afiechyd ar lefel addas yn y gymuned. Dylai hyn gael effaith gadarnhaol ar ED ac arwain at nifer gostyngol o bresenoldeb ED diangen, yn enwedig yn y nos, yn ogystal ag osgoi
cludiant WAST diangen i YG, gan olygu bod cerbydau'r gwasanaethau brys yn aros yn eu cymunedau ac yn gallu ymateb yn well.

AM1.2

Gwynedd Pontio'r
Cenedlaethau

Bydd Cydlynydd Pontio’r Cenedlaethau’n gyfrifol am weithredu’r cynllun peilot o ddwy gyfres o weithgareddau “Pontio’r Cenedlaethau” ym Mangor a Nefyn yn ystod Tymor yr Haf 2018. Mae'r cynllun
"Pontio'r Cenedlaethau" yn golygu dod â chlwstwr o blant o Flwyddyn 1 o Ysgol y Garnedd ym Mangor i ymweld â chartref gofal ychwanegol Cae Garnedd, Bangor, unwaith yr wythnos am nifer o
wythnosau. Bydd yr un rhaglen yn digwydd rhwng Cartref Gofal Plas Hafan ac Ysgol Gynradd Nefyn. Bydd y Cydlynydd Pontio’r Cenedlaethau’n gyfrifol am hwyluso’r ddwy raglen hyn gyda chefnogaeth
myfyriwr Ymchwil Prifysgol Bangor ar lefel Meistr, a fydd yn gwerthuso’r ddwy raglen (yn dibynnu ar awdurdodiad gan banel KESS2 ym Mhrifysgol Bangor erbyn diwedd Ionawr 2018).

AM1.3

Gwynedd Trawsffurfio Gofal Un o’r rhwystrau a nodwyd gan ein Timau Adnoddau Cymunedol oedd argaeledd a natur gwasanaethau gofal cartref, a oedd yn golygu ei fod yn anodd cyflawni pwrpas y gwasanaeth.
Cartref
Er enghraifft, roedd cyflawni beth oedd yn bwysig i Ddinasyddion Gwynedd yn profi i fod yn anodd oherwydd cadernid contract gwasanaeth gofal cartref.

Cyllideb
wedi'i
chynllunio

Cyfanswm
Gwariant
207,682

CYSWLLT AG
EGWYDDORION ICF (e.e.
Atal a Modelau Darparu
Amgen, Cefnogi
Annibyniaeth)

• I osgoi presenoldeb ED
diangen / derbyniadau
ysbyty
• I roi gofal addas mor lleol
â phosibl

CYSWLLT Â
Asesiad Anghenion Poblogaeth EFFAITH A RAGWELIR
FFRAMWAITH
cyswllt â Blaenoriaethau Anghenion
CANLYNIADAU Poblogaeth - cyswllt â
CENEDLAETHOL Blaenoriaethau i'w Gweithredu

1.1, 1.2, 2.3

• Safbwynt ac anghenion pobl hŷn
o amgylch darparu gwasanaethau
iechyd, gofal iechyd a lles
• Hyrwyddo ffyrdd o fyw iachach a
lleihau anghydraddoldebau iechyd
• Adolygu gwasanaethau arbenigol
a darparu gofal yn nes at adref

• Nifer y cleifion a welir o fewn oriau agor MIU ychwanegol
• % y cleifion sydd wedi aros llai nag 1 awr i gael eu trin
• Nifer y cleifion sy’n cael eu trin a’u rhyddhau gartref
• Nifer y cleifion a anfonir ymlaen at ED

CERRIG MILLTIR CYFLAWNI ALLWEDDOL (yn cynnwys dyddiadau allweddol)

• Recriwtio staff nyrsio gofynnol ychwanegol
• Ymgysylltu â staff MIU ar bob safle
• Dechrau oriau agor estynedig newydd a chyflawni cysondeb ar draws y 4 safle (tan 10pm 7/7)
• Canolbwyntio ar gyflawni cysondeb sgiliau staff MIU / cymwyseddau i godi i isafswm lefel cymhwysedd craidd ar draws yr Ardal (yn cynnwys mân afiechydon)
• Hyrwyddo / codi ymwybyddiaeth o wasanaeth gyda’r cyhoedd
• Monitro gweithgaredd gwasanaeth a chanlyniadau
• Hyrwyddo / codi ymwybyddiaeth o wasanaeth gyda’r cyhoedd
• Monitro gweithgaredd gwasanaeth a chanlyniadau

17,232

- Dull rhagweithiol gyda
gofal a chefnogaeth
- ymyrraeth atal
- annog arloesedd
- hyrwyddo a gwneud y
gorau o fyw'n annibynnol

1.1, 1.2, 1.3, 1.4,
1.5, 1.6, 2.1, 2.2,
2.3, 3.1, 3.2, 3.3,
5.1, 5.2, 6.1, 6.2,
7.1, 7.4, 8.1

• Safbwynt ac anghenion pobl hŷn # y bobl a gefnogir
o amgylch darparu gwasanaethau
% adrodd ar wahaniaeth cadarnhaol yn eu lles
iechyd, gofal iechyd a lles
• Adolygu gwasanaethau arbenigol
a darparu gofal yn nes at gartref

Bydd y Cydlynydd Pontio’r Cenedlaethau’n hwyluso gweithgareddau rhwng y cenedlaethau yng Ngwynedd drwy:
1. Gynnal cyfres o sesiynau wythnosol rhwng disgyblion Blwyddyn 1 a phobl hŷn sydd mewn lleoliad gofal, mewn dwy ardal wahanol o Wynedd.
2. Bydd hyn yn golygu gwaith trefnu gofalus rhwng y ddwy ysgol a dau leoliad gofal, i ddod â’r plant a’r preswylwyr ynghyd bob wythnos, dros ychydig o wythnosau.
3. Creu llawlyfr o weithgareddau addas i'w cynnal yn ystod y sesiynau drwy ddefnyddio gwahanol ffurfiau celf (e.e. cerddoriaeth, ffotograffiaeth), a gweithgareddau
(e.e. coginio, chwarae gemau), ac unrhyw beth a fydd yn hyrwyddo perthynas gadarnhaol a chefnogol rhwng plant a phobl hŷn.
4. Gweithio’n agos gyda staff perthnasol o ysgolion a lleoliadau gofal i gynllunio a pharatoi’r plant a’r bobl ifanc sy’n dewis cymryd rhan.
5. Ymgynghori â Gwawr Wyn Roberts (Celf), Nia Davies Williams (Cerddoriaeth) ac Edwin Humphreys (Problemau Cof), yn ogystal ag arbenigedd Dr Catrin Hedd
Jones o Goleg y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Bangor, wrth greu llyfryn o weithgareddau y gellir eu trosglwyddo i leoliadau eraill i redeg rhaglen “Pontio’r
Cenedlaethau” yn y dyfodol.
6. Cydlynu gweithgareddau Pontio’r Cenedlaethau drwy rannu gwybodaeth gyfredol ar draws sectorau e.e. lleoliadau iechyd, ysgolion meithrin, sefydliad 3ydd sector,
fel bod pawb yn dysgu oddi wrth ei gilydd ac nid yn dyblygu yn y maes hwn.
7. Bod yn bwynt cyswllt i ysgolion a lleoliadau gofal sy’n dangos diddordeb ym “Mhontio’r Cenedlaethau” drwy rannu arfer da a chysylltiadau gyda nhw. Bod yn barod i
ymweld â lleoliadau gofal, ysgolion, ysgolion meithrin a meithrinfeydd i hyrwyddo a chynghori ar sut i gynnwys cenedlaethau yn eu gweithgareddau fel ffordd o adeiladu
cymuned wydn.
8. Cysylltu ag Ysgolion Uwchradd a cholegau 6ed dosbarth i edrych ar sut y gallant gyfrannu at ddisgyblion hŷn a dylanwadu arnynt i gynnal gwaith gwirfoddol gyda
phobl hŷn yng nghyd-destun cymhwyster BAC Cymru. Yn ogystal, i annog pobl ifanc i gynnal profiad gwaith yn y sector gofal fel ffordd o ystyried gyrfa yn y lleoliad
gofal. Gweithio gyda sectorau Addysg, Gofal ac addysg bellach i hyrwyddo recriwtio mwy o bobl ifanc i weithio a hyfforddi yn y sector gofal.
9. Trefnu gweithdai rhwng Ionawr a Mawrth 2019, ar gyfer gweithdai amrywiol, gan bwysleisio beth sydd wedi’i ddysgu, drwy hyrwyddo arfer da a rennir o fewn y maes.
10. Paratoi adroddiad ar ddiwedd y flwyddyn, yn myfyrio ar y rhaglen a phwysleisio sut y gall y gwaith barhau. Y gobaith yw y byddai lleoliadau gofal ac ysgolion ledled
Gwynedd yn parhau gyda’r gwaith yn y dyfodol, yn dilyn sefydlu sail o ddeunyddiau ymarferol a chanllaw arfer da.

151,124

- canolbwyntio adnoddau a
chynyddu capasiti a
bodloni'r galw
- dull rhagweithiol o ran
gofal a chefnogaeth
- Ymyrraeth atal (yn
cynnwys gohirio a lleihau'r
angen am ofal a
chefnogaeth a galluogi pobl
i fyw eu bywydau mor
annibynnol â phosibl
- annog arloesedd
- hyrwyddo a gwneud y
gorau o fyw yn annibynnol

1.1, 1.2, 1.3, 1.4,
1.5, 1.6, 2.1, 2.2,
2.3, 3.1, 3.2 ,3.3,
4.1, 4.2, 5.1,
5.2,6.1, 6.2,
7.4,8.1

• Gwella gwaith ar y cyd rhwng
gwasanaethau.
• Lleihau unigrwydd ac
arwahanrwydd.
• Hyrwyddo byw yn annibynnol;
dewis pobl a rheolaeth dros eu
bywydau eu hunain
• Gofal a chefnogaeth yn y cartref
(gofal )
• Rhoi cefnogaeth i bobl gyda
chyflyrau cronig

Y Mesurau y Cytunir arnynt a fydd yn cael eu hadrodd bob chwarter yw:
• Nifer y bobl a gefnogir
• % sydd wedi cyflawni beth sy'n bwysig

Chwarter 1
• Y 4 cynllun peilot yn y cam gweithredu
• Monitro cynnydd a chasglu data ar gyfer mesurau y cytunwyd arnynt uchod, yn ogystal ag astudiaethau achos
Chwarter 2
• Monitro cynnydd a chasglu data ar gyfer mesurau y cytunwyd arnynt uchod, yn ogystal ag astudiaethau achos
Chwarter 3
• Gwerthuso yn ystod pwynt canol ar gyfer y cynlluniau peilot
• Monitro cynnydd a chasglu data ar gyfer mesurau y cytunwyd arnynt uchod, yn ogystal ag astudiaethau achos
Chwarter 4
• Gwerthuso Cynllun Peilot
• Rhaglen waith fanwl yn ei lle i wireddu model cyd-gomisiynu gyda’r Bwrdd Iechyd ar gyfer 2019/20 ymlaen
• Monitro cynnydd a chasglu data ar gyfer mesurau y cytunwyd arnynt uchod, yn ogystal ag astudiaethau achos

44,448

• Canolbwyntio adnoddau
1.1,1.2,1.3,1.4, • Gwella gwaith ar y cyd rhwng
a chynyddu gallu.
1.5,1.6,2.1,2.2,2.3 gwasanaethau.
• Atal neu ohirio datblygiad ,3.1,3.3,5.1,6.1,,8. • Lleihau unigrwydd ac
anghenion pobl ar gyfer
1
arwahanrwydd.
gofal a chefnogaeth a
• Hyrwyddo byw yn annibynnol;
derbyniad diangen i ofal
dewis pobl a rheolaeth dros eu
preswyl.
bywydau eu hunain
• Hyrwyddo byw'n
• Gofal a chefnogaeth yn y cartref
annibynnol.
(gofal cartref)
• Rhoi cefnogaeth i bobl â
chyflyrau cronig

• Bydd 100 o unigolion yn profi cyfnod pontio di-dor gan y darparwr gofal cartref cyfredol i ddarparwr
gofal cartref newydd (os oes angen), drwy ddatblygu Cynllun Pontio cadarn i gynnwys cynllun wrth
gefn ar gyfer methiant yn y farchnad.
• Bydd canlyniadau lles unigolion yn cael eu cynnal drwy’r broses bontio.
• Gostyngiad o 10% mewn achosion o Oedi Wrth Drosglwyddo Gofal (DToC).

Mehefin
Dyfarnu contract

Mae canfyddiadau prosiect CRT wedi rhoi’r hyder i Gyngor Gwynedd ddod i’r casgliad mai’r unig opsiwn yw ail-ddylunio Gwasanaeth Gofal Cartref yng Ngwynedd fel y model cyfredol:
• Yn ystyried bod Gwasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd yn cael eu hystyried fel yr unig atebion
• Yn cynnig atebion nad ydynt yn rhoi sylw i wraidd yr achos
• Yn canolbwyntio ar dalu am dasgau penodol o fewn amser penodol
• Gor-bwysleisio’r angen am adolygiadau a chwblhau gwaith papur
• Gor-bwysleisio prosesau yn hytrach na’r unigolyn

Felly bydd y prosiect hwn yn gweithio gyda'n holl ddarparwyr Gwasanaeth Gofal Cartref i fabwysiadu'r Dull Systemau ar flaen y gad fel ffordd o ddatblygu dull newydd i ddarparu gofal cartref, bydd hyn yn
cynnwys:
• Cael sgwrs ‘beth sy’n bwysig’ gyda defnyddwyr gwasanaeth unigol. Adolygu a nodi beth yw’r ffactorau ysgogol tu ôl i drefniadau gwaith gofal cartref a systemau ar hyn o bryd.
• Sefydlu pwrpas a mesurau gwasanaeth gofal cartref, mapio prosesau cyfredol ac achosion ochr yn ochr â'r trefniadau gwaith a systemau gofal cartref cyfredol
• Datblygu dull cyfannol i ddarparu gwasanaeth gofal cartref, sy'n canolbwyntio ar beth sy'n bwysig i unigolion ac yn sail i bwrpas y gwasanaeth.
• Adolygu’r llwyth achosion a sefydlu sampl o unigolion a ystyrir yn addas i ddod yn rhan o’r cynllun peilot.
• Sefydlu beth sy’n digwydd i ddefnyddwyr gwasanaeth unigol a gofalwyr neu deuluoedd di-dâl
• Datblygu gwasanaeth sy’n caniatáu defnyddwyr gwasanaeth i fodloni eu canlyniadau personol a chyflawni eu potensial llawn
• Sefydlu beth sy’n bwysig i ofalwyr sy’n cael eu talu, sy’n gweithio yn y gwasanaeth gofal cartref.
• Deall beth sy’n cynyddu boddhad, datblygiad a chadw gofalwyr yn eu swyddi
• Nodi, datblygu a rhannu arfer da wrth ddarparu gwasanaeth gofal cartref.
• Cefnogi a hyrwyddo diwylliant o newid ymhlith defnyddwyr gwasanaeth a gweithlu.
• Gwneud y defnydd gorau o gapasiti gweithlu
Cefnogi datblygiad a galluogi dysgu a datblygu newydd o ran dull gwahanol i ddarparu gofal cartref, bydd yr ICF yn ariannu dwy swydd gofalwr llawn amser am gyfnod o 12 mis ym mhob ardal beilot
(cyfanswm o 4). 7 i alluogi dysgu a datblygu newydd.
Bydd y darparwr gofal cartref ym mhob ardal yn cefnogi deiliaid y swydd i:
• Brofi gwahanol ddulliau i gefnogi defnyddwyr gwasanaeth i fodloni eu canlyniadau
• Cymryd rhan mewn cyfarfodydd i drafod a datblygu gwybodaeth a dysgu. Disgwylir y dylid dyrannu 10-15% o oriau ychwanegol i drafod cynnydd yn y cyfarfodydd gweithredol ac arweinyddiaeth.
AM1.4

Anglesey

Gwella Mynediad i Bydd y Rheolwr Pontio a Monitro Gofal Cartref yn rheoli’r cam pontio o’r contract gofal cartref a bydd yn monitro’r contract yn unol â manylion y gwasanaethau a’r contract. Bydd hefyd yn gweithio mewn
partneriaeth â darparwyr cartref cyfredol a newydd ar ran comisiynwyr (Gwasanaethau Cymdeithasol Ynys Môn a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr).
Ofal Cartref

Medi ymlaen
Cydlynu a gweithio gyda darparwyr gofal cartref drwy'r broses bontio i gefnogi'r effaith uniongyrchol ar les defnyddwyr gwasanaeth.
Cynnal gofal a lles defnyddwyr gwasanaeth o fewn y broses bontio, drwy weithio gyda darparwyr gofal cartref a gweithwyr proffesiynol iechyd a gofal cymdeithasol.
Datblygu fframwaith monitro'n seiliedig ar ganlyniadau er mwyn monitro canlyniadau unigolyn ac adrodd ar y canlyniadau hyn gyda darparwyr gofal cartref a rheolwyr
gwasanaethau.

AM1.5

Anglesey

Gofal Uwch Môn

Mae’r prosiect am ychwanegu 1.0 WTE band 7 at y tîm MEC, i gynyddu capasiti gwasanaeth a datblygu'r rôl APP o fewn y tîm. Bydd profiad yr APP o weithio’n flaenorol mewn lleoliadau ambiwlans yn
ehangu ar rôl yr MEC wrth gefnogi cleifion sy’n ddifrifol sâl yn eu cartrefi eu hunain, a bydd yn cyflymu’r cyflwyniad o atgyfeiriadau WAST yn uniongyrchol ar y tîm MEC.

56,485

• Canolbwyntio adnoddau 1.1,1.2,1.3,2.3,8.1 • Integreiddio gwasanaethau pobl
• Nifer y cleifion a gyfeirir at MEC.
a chynyddu capasiti
hŷn gydag anghenion cymhleth a
• Nifer y derbyniadau ysbyty a gafodd eu hosgoi, gostyngiad cludo ambiwlans ym Môn.
ymatebion sy'n ymateb yn
chyflyrau tymor hir, yn cynnwys
• Diwrnodau gwely a arbedwyd.
brydlon.
dementia
• % o bobl sy'n adrodd canlyniadau lles gwell.
• Annog arloesedd a
datblygu modelau newydd o
• Hyrwyddo byw yn annibynnol;
wasanaethau integredig.
dewis a rheolaeth pobl dros eu
• Dull rhagweithiol o ran
bywydau eu hunain
gofal a chefnogaeth.
• Ymyriadau ataliol (yn
• Hyrwyddo gwasanaethau
cynnwys) oedi a lleihau'r
arbenigol a darparu gofal yn nes at
angen am ofal a
gartref
chefnogaeth, a galluogi pobl
i fyw eu bywydau mor
• Datblygu adnoddau gofal sylfaenol
annibynnol â phosibl.
a chymunedol i ddarparu mynediad
• Hyrwyddo byw yn
cyflymach a gwasanaeth sy'n fwy
annibynnol.
cyfannol.

ANGEN NODI

AM1.6

Anglesey

Uned Hosbis

Sefydlu 4 uned hosbis lloeren o fewn Ysbyty Penrhos Stanley i ddarparu cyfuniad o ofal diwedd oes, rheoli symptomau a gofal seibiant. Bydd hyn yn rhoi sylw i’r anghydraddoldeb o ran gofal diwedd oes ar
draws Gogledd Orllewin Cymru, lle nad oes gan Ynys Môn welyau hosbis ar hyn o bryd. Rhoi gwasanaeth gweithiwr cymdeithasol i hwyluso gyda rhyddhau a gwydnwch.

132,352

• Dull rhagweithiol gyda
gofal a chefnogaeth.
• Canolbwyntio adnoddau
a chynyddu gallu.
• Ymyrraeth ataliol i helpu
osgoi derbyniad diangen i'r
ysbyty a/neu gartref gofal.

Atal o leiaf 75 o dderbyniadau anaddas i ysbyty acíwt bob blwyddyn

Ebrill

2. Arbed 1460 o ddiwrnodau gwely mewn ysbyty neu gartrefi gofal yn unol ag anghenion claf.
Rhagwelir y bydd 50% o hyn yn gysylltiedig â diwrnodau gwely acíwt.
3. Bydd
100% o gleifion yn cael cynnig trafodaeth cynllunio gofal uwch.
Bydd 80% o’r cleifion a gafodd gynnig trafodaeth yn marw yn eu man gofal a ffefrir. Gall y man
gofal a ffefrir amrywio rhwng gwely’r cartref a’r hosbis yn unol ag amgylchiadau unigol.

Addasu ac ailwampio ardal glinigol gyfredol yn YPS i gael cleifion Hydref

AM1.7

Cefnoga CHS1.1
eth Gofal
Cartref

Conwy

Cefnogaeth
Cartrefi Gofal

Cymorth
ymarferol ac
ariannol
ychwanegol i'r
sector cartrefi
gofal.

Mae’r rhaglen waith wedi’i datblygu’n gydweithredol gyda chydweithwyr gofal heb ei drefnu ac iechyd cymunedol, gyda’r nod o greu Sector Gofal Cartref sefydlog, diogel a chynaliadwy yng Nghonwy, gan
wella profiad i’n preswylwyr ac osgoi gorfod mynd i A&E a/neu dderbyniadau ysbyty anaddas. Yn 18/19 y nod yw canolbwyntio ar fynediad at arbenigedd a pharhau i roi ymateb priodol i gleifion mewn
Cartrefi Gofal, gan gydweithredu ar brosiect Enghreifftiol Bevan.
Mae’r cynllun yn anelu at sicrhau bod gofal diogel, effeithiol, yn seiliedig ar dystiolaeth yn cael ei roi i’n cleifion sy’n byw mewn cartrefi gofal. Bydd y tîm hwn yn rhoi cymorth, cyngor, a sgiliau clinigol
addysg amlddisgyblaethol i gartrefi gofal yn ardal Conwy. Mae hyn yn anelu at adeiladu perthnasau gwaith rhwng darparwyr gofal a chydweithwyr iechyd, a gwneud y gorau o fuddion y Timau Adnoddau
Cymunedol, i'r rhai mewn cartrefi gofal nyrsio a phreswyl. Y nodau allweddol yw:
·
Rheoli amodau o fewn cartrefi gofal, i atal derbyniadau ysbyty diangen, oedi wrth drosglwyddo gofal a galwadau Meddyg Teulu/tu allan i oriau.
·
gwella profiad, ansawdd a diogelwch cleifion,
·
cynyddu cymwyseddau a sgiliau clinigol staff
Mae’r Tîm yn cynnwys Uwch Ymarferydd Nyrsio, Ffisiotherapi, Therapi galwedigaethol, Therapi iaith a lleferydd, Podiatreg, Dietegydd, Fferyllydd gyda mewnbwn gan Nyrsio Seiciatrig Cymunedol a Nyrs
Datblygu Ymarfer. Mae’r tîm yn anelu at:
·
wneud y gwasanaeth yn fwy diogel drwy ddarparu dull MDT gydag adolygiadau cleifion, cynnal archwiliadau o ansawdd uchel a rhoi cefnogaeth ac arweiniad clinigol.
·
ei wneud yn gadarn drwy roi mynediad teg i wasanaethau gofal iechyd a rhoi cefnogaeth ac arweiniad i’r sector gofal cartref, helpu i atal cartrefi rhag cau, pryderon sy’n dwysáu a cholli gwelyau.
·
gwneud iddo ddigwydd drwy roi cefnogaeth wedi’i thargedu, addysg cyngor a hyfforddiant. Nodi pryderon clinigol a materion ansawdd yn gynharach a nodi a gweithredu atebion mewn dull mwy
prydlon.
·
ei wneud yn gynaliadwy drwy ddarparu datblygiad proffesiynol parhaus, addysg sgiliau clinigol a hyfforddiant mewnol i staff. Drwy leihau gofynion ar Ofal Sylfaenol a gwasanaethau acíwt.

182,000

Gweithio gyda chartrefi gofal i weithredu rhaglen o ariannu a chefnogi i wella cynaliadwyedd.

500,000

Mae esiamplau o ymyriadau ar gyfer 2018/19 yn cynnwys:
Cynnydd ar gyfer gweithredu Cynllun Sicrwydd Ansawdd Darparwyr a'i gyflwyno yn ystod y flwyddyn i gartrefi nyrsio a darparwyr gofal cartref.
Darparu hyfforddiant chwe cham i gefnogi cynllunio gofal uwch.

Adnoddau
ychwanegol os
yw'n gymwys

1.1,1.3,1.4,1.5,1.6 • Hyrwyddo byw yn annibynnol;
,2.3,3.1,8.1
dewis a rheolaeth pobl dros eu
bywydau eu hunain
• Safbwynt ac anghenion pobl hŷn
o amgylch darparu gwasanaethau
iechyd, gofal iechyd a lles
• Datblygu mwy o gefnogaeth ar
gyfer gofal diwedd oes da

Canolbwyntio adnoddau a
1.1, 1.3, 1.4, 1.5,
chynyddu gallu
1.6, 2.3, 3.3, 7.4,
Dull rhagweithiol gyda gofal
8.1
a chefnogaeth
Cynyddu gallu i fodloni'r
galw
Hyrwyddo a gwneud y gorau
o fyw yn annibynnol
Datblygu gwaith
partneriaeth a
chydweithredu

1, 8

1
2
3
4.2
5.1,5.2
6.1
7.5
8.1

Caiff staff eu recriwtio a'u hyfforddi rhwng Ebrill a Hydref 2018

0 Mae gwasanaethau’n canolbwyntio ar y preswylydd ac yn galluogi pobl i wneud y gorau o’u
hannibyniaeth. Mae pobl yn cael eu trin â thegwch, urddas a pharch.
· Gostyngiad mewn galwadau brys i Feddygon Teulu a Gwasanaeth Tu allan i Oriau Meddyg Teulu
· Gostyngiad mewn derbyniadau i ysbytai o Gartrefi Gofal, gyda chefnogaeth y tîm
· Gostyngiad yn nifer y cartrefi gyda phryderon wedi’u dwysáu
· Gwell perthnasau gyda Chartrefi Gofal, gan gefnogi bod staff yn cael eu recriwtio a’u cadw

Cefnogi sefydliadau sy'n rhoi gofal.

Nifer y cartrefi gofal sy’n gweithredu yn y sir ar ddiwedd y flwyddyn = 26 (dim gostyngiad i waelodlin)

Cyd-weithio fwy

Nifer y gwelyau sy’n cael eu defnyddio neu ar gael i’w defnyddio yn y sir ar ddiwedd y flwyddyn = 809
dim gostyngiad i waelodlin)
Nifer y pecynnau gofal wedi’u rhoi yn ôl i’r awdurdod lleol yn ystod y flwyddyn = 50 (dim cynnydd ar
waelodlin)
Nifer y darparwyr annibynnol mewn pryderon sy’n dwysáu dros y flwyddyn = 5 (dim cynnydd ar
waelodlin)
Ychwanegu unrhyw rai o ran cynnydd i ddarparwyr neu chwe cham?

Rhagor o gyflwyniad o'r cynllun sicrwydd ansawdd Cynnydd i Ddarparwyr i gartrefi nyrsio a darparwyr gofal cartref erbyn Mawrth 2019.

cyllid hanner
blwyddyn bydd y gweddill
yn cael ei
ariannu o gyllid
craidd

Cefnoga CSI1.1
eth ac
Integreid
dio
Cymuned
ol

CSI1.2

Tîm o weithwyr amlddisgyblaethol i roi cefnogaeth i gleifion gydag anghenion clinigol, y gellir ei reoli yn y gymuned fel dull amgen i dderbyniad ysbyty neu arosiadau estynedig. Bydd elfennau a ariennir yn
Tîm Adnoddau
Cymunedol (Rhan cynnwys estyniad o’r Gwasanaeth Gofal Canolraddol i 10pm a chyfrannu at Wasanaeth Nyrs Ardal
1)

368,636

1,2,3,4,6,8,

1.3,
1.5
2.3

I gydweithio fwy

Tîm amlddisgyblaethol o weithwyr i roi cefnogaeth i gleifion gydag anghenion clinigol, y gellir eu rheoli yn y gymuned fel dewis amgen i fod yn yr ysbyty neu arosiadau wedi'u hymestyn.
Tîm Adnoddau
Cymunedol (CRT)

696,357

Canolbwyntio adnoddau a
chynyddu gallu

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.1
2.2
2.3

I gydweithio fwy

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.1
2.2
2.3

Mwy o gydweithio

Dull rhagweithiol gyda gofal
a chefnogaeth
Ymyriadau ataliol
Cynyddu gallu i fodloni galw

Nifer y bobl a gefnogir i aros yn eu cartref = 50, 70,100, 90 fesul chwarter (llwyth achos, nid yw bob
un yn "NEWYDD")
I ddod â gwasanaethau at ei gilydd i
bobl hŷn gydag anghenion cymhleth, Amcangyfrif o nifer y diwrnodau gwely ysbyty a arbedir = dros 3000
yn cynnwys dementia
% y bobl sydd wedi cyflawni beth sy’n bwysig iddynt =100 %

Nifer y bobl a gefnogir i aros gartref:
TARGED 98 fesul chwarter
I ddod â gwasanaethau at ei gilydd i
bobl hŷn gydag anghenion cymhleth, Amcangyfrif o'r diwrnodau gwely a arbedwyd:
yn cynnwys dementiaa
TARGED 3,127 fesul chwarter

Dim: cynllun yn gwbl weithredol

% o bobl sy'n cyflawni canlyniadau Beth sy'n Bwysig:
Targed 80%

Nid yw'r
gyllideb yn
bodloni cost y
CRT. Darperir
adnoddau
ychwanegol
gan BIPBC i
sicrhau
darpariaeth
gwasanaeth

Hyrwyddo a gwneud y gorau
o fyw yn annibynnol
Datblygu gwaith
partneriaeth a
chydweithredu

CSI1.3

Llywio

Nyrsys llywio yn cefnogi mewnbwn effeithiol ac effeithlon achosion, drwy dynnu pobl drwy ‘r sefyllfa ddwys. Caiff y gweithwyr cyswllt hyn eu lleoli o fewn yr Adran Damweiniau Brys (ED) a’r Uned Asesu
Meddygol (MAU).

159,574

Mae’r Nyrs Llywio yn gyfrifol am sgrinio pob achos sy’n cael ei gyflwyno drwy MAU ac ED, er gwaethaf eu hoedran , sir neu breswylfa. Caiff atgyfeiriadau eu gwneud i’r Tîm Adnoddau Cymunedol pan fo
hynny’n berthnasol. Yn hanfodol, mae’r Nyrs Llywio yn gallu cael mynediad at, ac yn hwyluso ystod eang o opsiynau ymyraethau clinigol.

Canolbwyntio adnoddau a
chynyddu capasiti
Dull rhagweithiol i ofal a
chefnogaeth
Ymyriadau i atal
Cynyddu capasiti i ddiwallu
gofyn

Nifer y bobl sy’n cael eu cefnogi pobl i aros gartref:
TARGED 71 bob chwarter

Dod â gwasanaethau ynghyd i’r
henoed gydag anghenion cymhleth
yn cynnwys dementia

Nifer y dyddiau gwely a amcangyfrifir y caiff eu harbed:
TARGED 246 bob chwarter

Cefnogi sefydliadau sy’n darparu
gofal

% y bobl sy’n cyflawni amcanion Beth sy’n Bwysig:
Targed 80%

Dim: y cynllun yn gwbl weithredol

Gwasanaethau da i gydweithio i
gefnogi gofalwyr

Hyrwyddo a gwneud y
mwyaf o fyw'n annibynnol
Datblygu cydweithio mewn
partneriaeth a chydlafurio

CSI1.4

Tylluanod y Nos

CSI1.5

Timau Adnoddau
Cymunedol

Mae gwasanaeth Tylluanod y nos yn galluogi gweithwyr Gofal Cymdeithasol i gefnogi pobl sydd wedi cael eu hasesu fel angen gofal yn ystod y nos rhwng 10pm a 8am, 7 noson yr wythnos. Mae’r
gwasanaeth yn cynnwys ymweliadau i gartrefi pobl ar gyfer gofal wedi'i gynllunio neu i ymateb i sefyllfaoedd brys. Bydd y prosiect yn canolbwyntio ar ddatblygu protocolau codymau gyda WAST

Mae’r prosiect hwn yn barhad o dimau Adnoddau Cymunedol pellach o fewn 5 ardal leol Gwynedd. Bydd y timau hyn yn cynnwys staff Gwasanaethau Cymdeithasol i ddechrau yn ogystal â Nyrsio
cymunedol gyda’r cam olaf, sy’n cynnwys therapïau o fewn y timau hefyd.

72,000

.Canolbwyntio ar adnoddau
a chynyddu capasiti
.Dull rhagweithiol i ofal a
chefnogaeth
.Ymyriadau i atal yn
cynnwys oedi yn yr angen
am ofal a chefnogaeth.
.Cynyddu’r capasiti i
fodloni'r gofyn.
.Hyrwyddo a gwneud y
mwyaf o fyw'n annibynnol.

1.1,1.2,1.3,3.1,3.3 Lleihau unigrwydd ac arwahanrwydd Nifer o bobl sy’n cael eu cefnogi i aros gartref
,5.1,5.2,8.1
yn ein cymunedau.
Hyrwyddo byw’n annibynnol, dewis Nifer o ddyddiau gwely ysbyty a amcangyfrifir y caiff eu harbed.
a rheolaeth pobl dros eu bywydau
% o bobl sydd wedi cyflawni beth sy'n bwysig.
eu hunain.
Hyrwyddo ffordd mwy iach o fyw a
lleihau anghydraddoldebau iechyd.
Gofal a chymorth yn y cartref (gofal
cartref)

303,229

- Canolbwyntio ar
adnoddau a chynyddu
capasiti – dull rhagweithiol i
ofal a chefnogaeth
Ymyriad i atal (yn cynnwys
oedi a lleihau’r angen am
ofal a chefnogaeth a
galluogi i bobl fyw eu
bywydau mor annibynnol â
phosib
annog arloesi –hybu a
gwneud y mwyaf o fyw’n
annibynnol – helpu
cydweithio
-hyrwyddo mentrau
cymdeithasol, cwmnïau
cydweithredol, gwasanaeth
a arweinir gan ddefnyddwyr
a’r trydydd sector.

1.1, 1.2, 1.3, 1.4,
1.5, 1.6, 2.1, 2.2,
2.3, 3.1, 3.2, 3.3,
4.1, 4.2, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7.1, 7.2,
7.3, 7.4, 8.1

Lleihau unigrwydd ac arwahanrwydd
yn ein cymunedau.
.Hyrwyddo byw’n annibynnol; dewis
y bobl a rheolaeth dros eu bywydau
eu hunain
.Hyrwyddo ffordd iachach o fyw a
lleihau anghydraddoldebau iechyd
.Datblygu presgripsiynu
cymdeithasol – cryfhau’r cysylltiad
rhwng darparwyr gofal iechyd a
gwasanaethau cymunedol,
gwirfoddol a’r awdurdod lleol.

493,827

Canolbwyntio adnoddau a
chynyddu cynhwysedd

1.1, 1.2, 1.3, 1.4,
1.5, 1.6, 2.1, 2.3,
3.1, 3.2, 3.3, 6.2,
7.1, 7.4,7.5, 8.1

Dod â gwasanaethau ynghyd i'r
henoed gydag anghenion cymhleth
yn cynnwys dementia.

Timau CRT i fapio beth sydd ar gael i unigolion Gwynedd yn y gymuned leol ymhellach, nodi anghenion na fodlonwyd yn yr ardal leol yn ogystal â gwaith gydag unigolion â lefel isel o anghenion.
Bydd y prosiect hwn hefyd yn treialu Gweithwyr Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng nghymuned ardal leol De Meirionnydd.
Bydd gweithiwr Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn ymgymryd â thasgau iechyd a gofal cymdeithasol a rhoddir a’u dirprwyo yn briodol gan staff proffesiynol, ac felly’n cyfrannu at gefnogi’r unigolyn i fyw mor
annibynnol â phosib drwy gyflwyno dull cyfannol sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn i ofal. Y nod yw darparu gwasanaeth integredig.
Nodau ac amcanion y rôl yw:
Nodi'r angen am asesiadau pellach yn gynnar gan weithiwr iechyd a chymdeithasol proffesiynol.
Arwyddo hybu iechyd
Galluogi
Gofal cymdeithasol yn cynnwys gofal personol
Gweithredu gofal wedi’i gynllunio i fodloni anghenion cefnogaeth iechyd a gofal cymdeithasol a nodwyd yng nghyd-destun gofal sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau’r unigolyn.
bydd cyfathrebu gwell rhwng un gweithiwr a’r tîm adnoddau cymdeithasol yn arwain at dull adnabod amserol ac ymateb cydlynol i newidiadau yn yr angen a fydd yn arwain at ganlyniadau gwell yn yr
hirdymor i’r unigolyn.

CSI1.6

Conwy

Timau Adnoddau
Cymunedol

Mae Timau Adnoddau Cymunedol (CRT) yn brosiect blaenllaw ar gyfer iechyd a lles yng Nghonwy a Sir Ddinbych wedi eu llunio i adeiladu modelau integredig newydd er budd cymunedau ar draws yr Ardal.
Bydd y prosiect hwn yn adeiladu ar beth sydd eisoes yn weithredol a fydd yn cynnwys llwybrau newydd, newidiadau i ddatblygiad sefydliad gan alluogi cydfyw ystyrlon pan fo hynny’n bosib drwy lety,
technoleg a gweithio mwy hyblyg. Mae’r prosiect yn cwmpasu datblygiad gweithio integredig ar gyfer ystod eang o weithwyr proffesiynol, yn cynnwys Nyrsio Cymunedol, Gofal Sylfaenol Gwasanaethau
Cymdeithasol i Oedolion a darparwyr y Trydydd Sector i gynnig gwasanaeth di-dor i ddinasyddion cymuned.
Y weledigaeth yn yr hirdymor yw bod darpariaeth gwasanaeth i’r gymuned gyfan sy’n oedolion yn seiliedig ar ffiniau demograffeg. Bydd hyn yn galluogi timau i ddefnyddio dull cyfannol gydag unigolion a’u
gofalwyr, gan gynnig gwasanaeth wedi’i deilwra’n arbennig pan fo’r angen. Bydd y prosiect hwn yn darparu gweithlu amlddisgyblaeth a fydd yn gallu ymateb drwy ddarparu cyngor, mynediad cyflymach a
chefnogaeth i unigolion, gofalwyr a chartrefi gofal i gadw pobl allan o’r ysbyty a galluogi rhyddhad cyflymach i eraill, gan sicrhau bod anghenion corfforol, meddyliol, meddygol a chymdeithasol yn cael eu
bodloni i'r boblogaeth penodol. Caiff hyn ei wneud drwy gael gweithwyr proffesiynol â sgiliau o ystod eang o ddisgyblaethau i gydweithio i wasanaethu’r boblogaeth o fewn y gymuned.
Hanfodol i ddatblygu model gofalu cynaliadwy yw newid mewn diwylliant i ganolbwyntio ar gadernid, annibyniaeth, hunan-ofal, a chefnogaeth yn y gymuned i bobl, teuluoedd a chymunedau. Mae pwyslais
ar y themâu hyn yn Neddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, Deddf Lles Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2016 ac Adolygiad Seneddol o Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru [1].
Mae cyhoeddiad "Rhaglen Gyflenwi Strategol Cynradd a Chymunedol” Dr C D V Jones CBE Chwefror 2010) [2] yn annog darparwyr i sicrhau bod gofal sylfaenol a gwasanaethau gofal iechyd cymunedol
yn cydweithio gyda phartneriaid gofal cymdeithasol a thrydydd parti i ddarparu gwasanaeth integredig i’r rheiny sy’n byw mewn ardaloedd poblogaeth Meddyg Teulu. Mae’r gwaith hwn wedi dylanwadu ar
ddatblygiad cwmpas y rhaglen hon.

Agwedd ragweithiol tuag at
ofal a chefnogaeth

Cefnogi sefydliadau sy’n darparu
gofal.

Ymyraethau ataliol
Cydweithio mwy.
Cynyddu cynhwysedd ac
ateb y galw
Annog arloesi

Hyrwyddo menter
gymdeithasol,
cydweithfeydd,
gwasanaethau a arweinir
gan ddefnyddwyr a’r trydydd
sector

Timau Adnoddau
Cymunedol

Mae Timau Adnoddau Cymunedol (CRT) yn brosiect blaenllaw ar gyfer iechyd a lles yng Nghonwy a Sir Ddinbych wedi eu llunio i adeiladu modelau integredig newydd er budd cymunedau ar draws yr Ardal.
Bydd y prosiect hwn yn adeiladu ar beth sydd eisoes yn weithredol a fydd yn cynnwys llwybrau newydd, newidiadau i ddatblygiad sefydliad gan alluogi cydfyw ystyrlon pan fo hynny’n bosib drwy lety,
technoleg a gweithio mwy hyblyg. Mae’r prosiect yn cwmpasu datblygiad gweithio integredig ar gyfer ystod eang o weithwyr proffesiynol, yn cynnwys Nyrsio Cymunedol, Gofal Sylfaenol Gwasanaethau
Cymdeithasol i Oedolion a darparwyr y Trydydd Sector i gynnig gwasanaeth di-dor i ddinasyddion cymuned.
Hanfodol i ddatblygu model gofalu cynaliadwy yw newid mewn diwylliant i ganolbwyntio ar gadernid, annibyniaeth, hunanofal, a chefnogaeth yn y gymuned i bobl, teuluoedd a chymunedau. Mae pwyslais ar
y themâu hyn yn Neddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, Deddf Lles Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2016 ac Adolygiad Seneddol o Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru [1].

336,365

Canolbwyntio ar adnoddau
a chynyddu cynhwysedd.
Agwedd ragweithiol tuag at
ofal a chefnogaeth.

1.1, 1.2, 1.3, 1.4,
1.5, 1.6, 2.1, 2.3,
3.1, 3.2, 3.3, 6.2,
7.1, 7.4,7.5, 8.1

Dod â gwasanaethau ynghyd i'r
henoed gydag anghenion cymhleth
yn cynnwys dementia.
Cefnogi sefydliadau sy’n darparu
gofal.

Ymyraethau ataliol.
Cydweithio mwy.

Mae cyhoeddiad "Rhaglen Gyflenwi Strategol Cynradd a Chymunedol” Dr C D V Jones CBE Chwefror 2010) [2] yn annog darparwyr i sicrhau bod gofal sylfaenol a gwasanaethau gofal iechyd cymunedol
yn cydweithio gyda phartneriaid gofal cymdeithasol a thrydydd parti i ddarparu gwasanaeth integredig i’r rheiny sy’n byw mewn ardaloedd poblogaeth Meddyg Teulu. Mae’r gwaith hwn wedi dylanwadu ar
ddatblygiad cwmpas y rhaglen hon.

Cynyddu cynhwysedd i ateb
y galw.
Annog arloesed.
Hyrwyddo a chynyddu byw’n
annibynnol.
Datblygu gweithio mewn
partneriaeth a chydweithio.

Datblygu protocolau disgyn gyda WAST

Mesurau y cytunwyd arnynt:
# o drafodaethau beth sy'n bwysig
% nifer o unigolion sydd wedi cyflawni beth sy’n bwysig
Caiff effeithiolrwydd gweithwyr Iechyd a Gofal Cymdeithasol hefyd ei fesur drwy:
Holiadur Defnyddwyr gwasanaeth
Holiadur staff
Holiadur boddhad MDT
Astudiaethau Achos
# yr unigolion caiff eu cefnogi
% y bobl sydd wedi osgoi mynd i’r ysbyty
% sydd wedi dychwelyd gartref gyda chefnogaeth yr ysbyty
% o arbedion o gysylltiadau Meddyg Teulu

Chwarter 1
Cynefino gweithwyr cyffredinol
Hyfforddiant ar gyfer GW
Diweddaru rhai cymwyseddau
Dechrau cefnogi defnyddwyr gwasanaeth, gyda’r cymwyseddau sydd wedi eu cwblhau
Rhestr aros ar gyfer lleihau gofal
Cymeradwyo Cytundeb Adran 33
Dod o hyd i leoliad priodol ar gyfer CRT Caernarfon
Cefnogi timau CRT Bangor a Chaernarfon yn eu tro i
Ddatblygu’r gwasanaeth Ardal Triniaeth Ddwys ymhellach
Deall beth yw’r gofyn a chytuno ar y ffordd mwyaf priodol o’i drin
Sicrhau bod egwyddorion pwrpas a gweithredol yn llywio gwaith y timau
Nodi a thynnu rhwystrau
Canlyniadau y cytunir arnynt:
Datblygu cysylltiadau cymunedol ymhellach i ddarparu anghenion lefel isel ar gyfer unigolion o fewn eu cymuned a nodi anghenion nad ydynt wedi cael eu bodloni yn yr
# o drafodaethau beth sy’n bwysig
ardal leol i fynd i mewn i’r asesiad anghenion poblogaeth.
% o unigolion sydd wedi cyflawni beth sy’n bwysig
Chwarter 2
Parhau gyda’r hyfforddiant / cymwyseddau
Datblygu’r nifer o unigolion sy’n cael eu gweld
Monitro llwyddiant y peilot
Datblygu systemau mwy effeithlon o fewn y ddau sefydliad
Cefnogi timau CRT Eifionydd/Gogledd Meirionnydd a De Meirionydd yn eu tro i
Ddatblygu’r gwasanaeth Ardal Triniaeth Ddwys ymhellach
Deall beth yw’r gofyn a chytuno ar y ffordd mwyaf priodol o’i drin
Sicrhau bod egwyddorion pwrpas a gweithredol yn llywio gwaith y timau
Nodi a thynnu rhwystrau
Chwarter 3
Parhau gydag hyfforddiant / Cymwyseddau
Cynyddu nifer yr unigolion sy’n cael eu gweld
Monitro llwyddiant y peilot
Chwarter 4
Parhau gyda hyfforddiant / cymwyseddau
Cynyddu’r nifer o unigolion sy’n cael eu gweld
Pennu model wedi’i gytuno ar gyfer darpariaeth Gwasanaeth Cymunedol a drafftio cynlluniau prosiect .Penodi gweithwyr cefnogi ymhob tîm i hwyluso gweithio integredig rhwng asiantaethau a rhyddhau amser gweithwyr proffesiynol.
priodol a rhaglen waith. Unwaith mae’r prosiect wedi cael ei ymestyn tu hwnt i'r cam ymchwilio a
.Hyfforddi staff.
chynllunio, bydd y mesurau canlynol yn dod i rym:
.Ymestyn diwrnod gwaith staff therapi.
Cynnydd yn integreiddiad staff cymunedol a fesurir gan:
Nodi rolau newydd.
% o asesiadau a wnaethpwyd gan ddefnyddio prosesau a dogfennaeth wedi’u rhannu.
.Fframwaith Llywodraethu Gwybodaeth.
Nifer o gynlluniau gofal integredig a chefnogaeth gymunedol.
Nifer o swyddi “wedi’u rhannu” lle mae deiliaid yn ymgymryd â gwaith ar gyfer mwy nag un grŵp
proffesiynol / asiantaeth.
Nifer o leoliadau wedi’u rhannu ar gael ar gyfer ymgysylltu partneriaid ac agwedd gydlynol tuag at
ofal.

Bydd nawdd
craidd gan
dimau sy’n
bodoli eisoes
yn barod i
ddarparu
gwasanaeth
integredig drwy
dimau
Adnoddau
Cymunedol.

Ansoddol – i’w fesur drwy arolygon / astudiaethau achos:
Lefel y staff sy’n fodlon gyda gweithio o fewn timau integredig.
Ymyraethau yn seiliedig ar y drafodaeth “Beth sy’n Bwysig”.
Cynnydd mewn cyfathrebu a gwell perthnasau gweithio rhwng staff cymunedol ac awdurdodau lleol a
Meddygon teulu mewn Meddygfa.
Tystiolaeth o lai o ddyblygiad ar gyfer yr unigolyn (drwy astudiaeth achos a mapio proses adnabod y
camau).

Datblygu gweithio mewn
partneriaeth a chydweithio

Denbighs
hire

Adolygu’r cynllun ymgysylltu

Ar gyfer cleifion/dinasyddion sy’n cael eu rheoli o fewn tîm integredig:
Nifer / % o gleifion yn derbyn “Gofal Uwch”.
Nifer / % o unigolion sy’n cael eu cymryd i’r ysbyty am nifer o gyflyrau cronig.
Amcangyfrif o nifer y diwrnodau gwely yn yr ysbyty a arbedwyd.
Nifer / % o ofynion ar gyfer lleoliadau cartref gofal.
Nifer y bobl sy’n cael eu cefnogi i aros gartref.

Hyrwyddo a chynyddu byw’n
annibynnol

CSI1.7

Ebrill
Ailymweld â’r cylch gorchwyl ar gyfer y grŵp llywio

Pennu model wedi’i gytuno ar gyfer darpariaeth Gwasanaeth Cymunedol a drafftio cynlluniau prosiect
priodol a rhaglen waith. Unwaith mae’r prosiect wedi cael ei ymestyn tu hwnt i'r cam ymchwilio a
chynllunio, bydd y mesurau canlynol yn dod i rym:
Cynyddu integreiddiad staff cymunedol a fesurir gan:
% o asesiadau a wnaethpwyd gan ddefnyddio prosesau a dogfennaeth wedi’u rhannu.
Nifer o gynlluniau gofal integredig a chefnogaeth gymunedol.
Nifer o swyddi “wedi’u rhannu” lle mae deiliaid yn ymgymryd â gwaith ar gyfer mwy nag un grŵp
proffesiynol / asiantaeth.
Nifer o leoliadau wedi’u rhannu ar gael ar gyfer ymgysylltu partneriaid ac agwedd gydlynol tuag at
ofal.
Ar gyfer cleifion/dinasyddion sy’n cael eu rheoli o fewn tîm integredig:
Nifer / % o gleifion yn derbyn “Gofal Uwch”.
Nifer / % o unigolion sy’n cael eu cymryd i’r ysbyty am nifer o gyflyrau cronig.
Amcangyfrif o nifer y diwrnodau gwely yn yr ysbyty a arbedwyd.
Nifer / % o ofynion ar gyfer lleoliadau cartref gofal.
Nifer y bobl sy’n cael eu cefnogi i aros gartref.
Ansoddol – i’w fesur drwy arolygon / astudiaethau achos:
Lefel y staff sy’n fodlon gyda gweithio o fewn timau integredig.
Ymyraethau yn seiliedig ar y drafodaeth “Beth sy’n Bwysig”.
Cynnydd mewn cyfathrebu a gwell perthnasau gweithio rhwng staff cymunedol ac awdurdodau lleol a
Meddygon teulu mewn Meddygfa.
Tystiolaeth o lai o ddyblygiad ar gyfer yr unigolyn (drwy astudiaeth achos a mapio proses adnabod y
camau).

Penodi gweithwyr cefnogi ymhob tîm i hwyluso gweithio integredig rhwng asiantaethau a rhyddhau amser gweithwyr proffesiynol.
Hyfforddi staff.
Ymestyn diwrnod gwaith staff therapi.
Nodi rolau newydd.
Fframwaith Llywodraethu Gwybodaeth.

Bydd nawdd
craidd gan
dimau sy’n
bodoli eisoes
yn barod i
ddarparu
gwasanaeth
integredig drwy
dimau
Adnoddau
Cymunedol.

Cefnoga DS1.1
eth
Dementia

Dementia Go –

Mae Dementia Go yn ddosbarth ymarfer corff i bobl sy’n byw gyda dementia a’r rhai sy'n rhoi gofal iddynt Mae’n raglen dreigl wythnosol o symudiadau corfforol sy’n cynnwys gweithgareddau aerobig
cardiofasgwlaidd; cryfder, cydbwysedd a chydsymud a gemau. Mae’r dosbarth un yn llawn pwrpas, yn hyblyg ac yn hwylus gydag agwedd gymdeithasol, cymhellol. £2.00 y pen yw cost pob sesiwn.

54,825

Ar hyn o bryd, mae’r rhaglen yn cynnwys 14 dosbarth mewn canolfannau hamdden, canolfannau cymunedol lleol a chartrefi preswyl ar draws Gwynedd.
Mae datblygiadau diweddar yn cynnwys y prosiect ‘Symudiad Symud’ i gefnogi staff mewn cartrefi preswyl i rymuso pobl sy’n byw gyda dementia i symud mwy a gwella ansawdd eu bywydau. Mae 11
Cartref Preswyl yng Ngwynedd yn rhan o hyn ac mae staff yn cael y cyfle i ddysgu am bwysigrwydd cadw’n heini/symud a chreu heriau i’r preswylwyr.
Mae’r Hyfforddwyr sy’n darparu dosbarthiadau Dementia Go yn Hyfforddwr lefel 4 gyda chymwysterau mewn, ymysg eraill, ail sefydlu Ymarfer Corff, Atal Codymau a ail sefydlu Cardiaidd. Maent wedi cael
Hyfforddiant Later Life a Hyfforddiant CPD Camau Cyntaf Demetia. Yn 2014, derbyniodd 190 o aelodau staff canolfannau hamdden wedi derbyn Hyfforddiant Ymwybyddiaeth am Ddementia gan dîm
hyfforddi Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Gwynedd, gyda 30 pellach yn Gyfeillion Dementia. Mae hyfforddwyr cymunedol eraill sy’n arbenigo mewn dosbarthiadau i bobl hŷn wedi cael y cyfle i fynd i
hyfforddiant CPD Camau Cyntaf mewn Dementia er mwyn sicrhau bod dosbarthiadau yn y gymuned yn gynhwysol i bobl sy’n byw gyda dementia.

Cefnogi bywyd ynghyd â
gofal.
Nodi ac adnabod gofalwyr Darparu gwybodaeth a
chyngor a chefnogaeth i
ddarparu gwasanaethau
Cynaliadwy
Galluogi pobl i fyw eu
bywydau mor annibynnol â
phosib.

1.1,1.2, 1.3, 1.4,
1.5, 1.6, 2.1, 2.2,
2.3, 4.1, 4.2, 6.1,
6.2, 7.1, 7.5

Datblygu gwasanaethau
ychwanegol sy’n bodloni anghenion
unigolyn, yn enwedig pobl iau gyda
Dementia a thrwy gyfrwng y
Gymraeg Darparu mwy o wybodaeth a
chefnogaeth ar ôl y diagnosis.

Mae atgyfeiriadau ar gyfer dosbarthiadau Dementia Go yn cael eu derbyn gan weithwyr clinigol proffesiynol drwy hunan-atgyfeiriad. Gwnaed cysylltiadau gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr,
Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac asiantaethau Trydydd Sector i sicrhau eu bod yn ymwybodol o’r dosbarthiadau ac yn gallu pasio’r wybodaeth ymlaen.

Canlyniadau y cytunir arnynt ar sail bob chwarter:
Faint sy’n mynychu
Faint sy’n cael eu hasesu
% o welliannau
Holiadur Boddhad
Astudiaethau achos ac adborth defnyddwyr gwasanaeth

Chwarter 1
Parhau i ddatblygu cyfleoedd yn y gymuned ar gyfer pobl sy’n byw gyda Dementia a’u gofalwyr drwy hyrwyddo a chreu a chynnal partneriaethau cadarn.
Cefnogi staff cartrefi gofal i roi cymorth i breswylwyr i symud mwy drwy ddarparu diwrnod hyfforddiant Gweithdy ‘Symudiadau Symud’ a chreu gweithgor i gynnwys staff
cartrefi gofal i drafod a chynllunio heriau corfforol a digwyddiadau arbennig.
Gweithio mewn partneriaeth gyda thîm Canolfan Ymchwil Datblygu Prifysgol Bangor i ymgymryd â gwaith ymchwil i weithio ar effaith gofal i symud ar staff, preswylwyr
a’u teuluoedd. Sicrhau bod cais KESS 2 yn llwyddiannus fel bod y gwaith ymchwil yn gallu dechrau wrth i’r prosiect ‘Symudiad Symud’ gael ei roi ar waith.
Ymgysylltu gyda chymuned leol Porthmadog i annog gymaint o fusnesau ac unigolion â phosib i gymryd rhan yn sesiynau gwybodaeth Cyfeillion Dementia er mwyn
*Gwneir asesiadau ar bob cyfranogwr newydd cyn iddynt ddechrau’r dosbarthiadau Dementia Go pan cwblhau gweithrediadau perthnasol i ennill statws ‘gweithio tuag at fod yn gyfeillion dementia’. Creu digwyddiad i ddathlu’r llwyddiannau a chodi ymwybyddiaeth o
fo hynny’n bosib. Protocolau Cynllun Atgyfeirio Ymarfer Corff Cenedlaethol Cymru a chynnwys
gymunedau cyfeillion dementia.
Holiadur cyn Ymarfer Corff (PARQ); asesiadau corfforol (Sefyll ac Eistedd; Amseru i Fyny a Mynd;
Darparu o leiaf 4 sesiwn gwybodaeth Cyfeillion Dementia ar draws y sir.
cryfder garddwrn dynamometer); Holiadur Ansawdd Bywyd (EQ5D5L). Caiff yr asesiadau eu hail
wneud o gwmpas 16 wythnos ac mae’r canfyddiadau i gyd yn cael eu cofnodi. Mae astudiaethau
Parhau i ddatblygu cyfleoedd yn y gymuned ar gyfer pobl sy’n byw gyda Dementia a’u gofalwyr drwy hyrwyddo a chreu a chynnal partneriaethau cadarn. Cefnogi
achos o’r effaith y cafodd dosbarthiadau ar gyfranogwyr penodol yn y gorffennol ar gael.
cartrefi gofal preswyl i gefnogi preswylwyr i symud mwy drwy greu wythnos benodol o weithgareddau ‘Go for Gold Sports Week’ i annog cystadleuaeth rhwng cartrefi,
rhyngweithiad gyda staff, teuluoedd a ffrindiau a chyswllt gyda’r gymuned.
Chyfarfod bob chwarter gyda gweithgor Symudiad Symud. Darparu o leiaf 4 sesiwn gwybodaeth Cyfeillion Dementia ar draws y sir.

Fel rhan o’r prosiect Dementia Go, mae hyfforddwyr yn gweithio ar y rhaglen i fod yn Hyrwyddwr Cyfaill Dementia – cynllun gan y Cymdeithas Alzheimer i helpu codi ymwybyddiaeth o Dementia. Maent yn
rhedeg sesiynau gwybodaeth Ffrindiau Dementia ac wedi derbyn dros 400 o gyfeillion newydd yn y gymuned hyd yma. Mae’r rhaglen hefyd yn cefnogi gweithio tuag at greu cymunedau Cyfeillgar i
Dementia ac roedd Porthmadog yn un o’r trefi cyntaf i ennill y statws yng Ngwynedd.

Chwarter 3
gweithio mewn partneriaeth gyda tîm gwaith Ymchwil Datblygu Prifysgol Bangor i ddechrau ar y gwaith ymchwil. Llunio adroddiad ‘Dychweliad Cymdeithasol ar
Fuddsoddiad' ar ddosbarthiadau Cymunedol dementia Go drwy weithio’n agos gyda’r adran Data ac Ymchwil ar gyfer adran Byw’n Iach.
Ymgysylltu gyda chymuned leol Porthmadog i annog gymaint o fusnesau ac unigolion â phosib i gymryd rhan yn sesiynau gwybodaeth Cyfeillion Dementia er mwyn
cwblhau gweithrediadau perthnasol i ennill statws ‘gweithio tuag at fod yn gyfeillion dementia’.
Chyfarfod bob chwarter gyda gweithgor Symudiad Symud. Darparu o leiaf 4 sesiwn gwybodaeth Cyfeillion Dementia ar draws y sir.

Mae datblygiadau diweddar yn cynnwys y prosiect ‘Symudiad Symud’ i gefnogi staff mewn cartrefi preswyl i rymuso pobl sy’n byw gyda dementia i symud mwy a gwella ansawdd eu bywydau. Mae 11
Cartref Preswyl yng Ngwynedd yn rhan o hyn ac mae staff yn cael y cyfle i ddysgu am bwysigrwydd cadw’n heini/symud a chreu heriau i’r preswylwyr.

Chwarter 4
Darparu Cystadleuaeth Boccia mewn lleoliad canolog i ddod â phobl sy’n cymryd rhan mewn dosbarthiadau Dementia Go ar draws y sir ynghyd i wneud
gweithgareddau corfforol.
Gweithio ar y cyd gyda Rheilffordd Ffestiniog ym Mhorthmadog i gynnal ymweliad a phicnic sy’n addas i bobl â dementia ar y trên stêm.
Cefnogi Staff Cartrefi Gofal Preswyl i gefnogi preswylwyr i symud mwy drwy ddatblygu’r Prosiect ‘Symudiad Symud’ mewn cartrefi Preswyl sy’n eiddo i’r Awdurdod
Lleol.
Cyfarfod bob chwarter gyda gweithgor Symudiad Symud. Darparu o leiaf 4 sesiwn gwybodaeth Cyfeillion Dementia ar draws y sir.
DS1.2

Anglesey

DS1.3

Garreglwyd

Mae’r Strategaeth ar gyfer lleoli pobl hŷn yn rhoi pwyslais ar hyrwyddo annibyniaeth a chefnogaeth i bobl i fyw gartref cyn hired â phosib. Datblygiad gwasanaethau cymunedol mwy cadarn/hygyrch a fydd
yn golygu y bydd pobl yn byw yn eu cartrefi yn hirach sy’n arwain at ganlyniadau gwell i’r unigolyn. Pan mae anghenion gofal unigolyn yn mynd tu hwnt i’r gofal sy’n gallu cael ei gynnig gartref yna mae
ganddynt fynediad hawdd ac amserol i wasanaethau integredig.

Datblygiad Gofal Datblygiad Gwelyau Dementia mewn tri chartref gofal preswyl yng Ngwynedd.
Preswyl Dementia .Plas Hafan, Nefyn
.Plas Hedd, Bangor
.Bryn Blodau, Llan Ffestiniog

207,074

101,312

.Annog arloesi a datblygu
1.1,1.3,2.3,3.1,8.1 .Arloesi mewn gwasanaethau
modelau newydd o ddarparu
.
dementia.
gwasanaethau integredig
.Ymdrin â’r diffyg gwelyau nyrsio
cynaliadwy.
iechyd meddwl ar Ynys Môn.
.Datrysiadau cefnogi llety i
.Gwella cydweithio rhwng
unigolion gydag anghenion
gwasanaethau.
gofal cymhleth i dderbyn
gofal a chefnogaeth yn
agosach at eu cartref.
.Cydweithio mewn cynllunio
asesiadau anghenion.
.Ymyraethau atal i osgoi
mynd i’r ysbyty yn ogystal
ag atal oedi mewn rhyddhau
o’r ysbyty.

.Nifer o bobl a gefnogwyd.
% y bobl sy’n derbyn gwasanaeth o fewn eu cymuned
.Nifer o bobl gyda iechyd corfforol gwell.

.Canolbwyntio ar adnoddau
a chynyddu capasiti
.Agwedd rhagweithiol i ofal
a chefnogaeth
.Helpu cydweithio

# o welyau EMI ychwanegol
# o bobl newydd mewn gwely EMI o fewn y gwelyau newydd
% o’r rheiny sy’n aros yn eu cymunedau eu hunain
% o osgoi mynediad i wely nyrsio neu ysbyty.

1.1, 1.2, 1.3, 1.4,
1.5, 1.6, 2.1, 2.2,
2.3, 3.1, 3.2, 3.3,
5.1, 5.2, 8.1

Bydd y tri chartref gofal preswyl yn ymgymryd â gwaith adeiladu i ddatblygu 8 gwely pellach ymhob cartref.

.Arloesi mewn gwasanaethau
dementia.
.Ymdrin â’r diffyg gwelyau nyrsio
iechyd meddwl yng Ngwynedd.
.Gwella cydweithio rhwng
gwasanaethau.

Ebrill
Cwblhau gwaith ailwampio
Model gwasanaeth ar waith
Adrodd bob Chwarter
Gwerthuso’r model gwasanaeth.

Chwarter 1
Gwaith adeiladu yn parhau ar Plas Hafan a Plas Hedd.
Gorffen y cynlluniau ym Mryn Blodau.
Proses tendro ar gyfer gwaith ym Mryn Blodau.
Dechrau’r gwaith adeiladu ym Mryn Blodau.
Trafodaethau gydag iechyd Meddwl, Nyrsio a Gwasanaethau Cymdeithasol.
Paratoi Cytundeb Adran 33
Cytuno ar adnoddau ar gyfer pob lleoliad.
Unrhyw adnodd ychwanegol arall sydd angen cael eu recriwtio neu eu hysbysebu.
Cytuno ar fesurau
Asesu cleientiaid mewn angen – Paratoi rhestr aros ar gyfer gwelyau newydd
Chwarter 2
Cwblhau gwaith adeiladu ar Blas Hafan a Phlas Hedd.
Rhoi offer a dodrefn newydd yn yr unedau newydd.
Gwiriadau diogelwch a rheoliadau hanfodol.
Asesu cleientiaid – paratoi rhestr aros ar gyfer gwelyau newydd ym Mryn Blodau

Bydd yr awdurdod lleol a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn cydweithio i ddatblygu cefnogaeth ychwanegol ymhob cartref gan staff iechyd i sicrhau bod preswylwyr yn gallu aros yn eu cartrefi pan
mae eu cyflwr yn dirywio neu’n gallu rhoi mwy o gefnogaeth i'r rheiny gydag anghenion dementia uwch na gall y cartref gofal cyffredin ei ddarparu drwy gefnogaeth ar y safle gan CPN a DN.
Bydd hyn sicrhau bod pobl yn gallu aros yn eu cymunedau heb orfod mynd allan o’u hardal leol neu hyd yn oed allan o’r sir am y gofal hwnnw maent eu hangen.

Chwarter 3
Cwblhau gwaith ym Mryn Blodau
Rhoi offer a dodrefn yn yr unedau newydd
Recriwtio staff hanfodol ar gyfer bob uned.

Chwarter 4
Cofrestru pob gwely newydd

CODYMA F1.1
U

Codymau

Gwasanaeth wedi’i ariannu gyda 2 x hyfforddwr technegol WTE 0.5 Band 4 a gefnogir gan Ffisiotherapydd (Band 7) i ymgymryd â Asesiadau Risg Amlffactor ar gyfer pobl yn gweithio o fewn y gymuned yn
unol â’r dystiolaeth yn seiliedig ar fodel Gwasanaeth Atal Codymau Gogledd Cymru. Mae’r TL hefyd yn darparu cyngor ac arwyddion priodol i wasanaethau ac ymyraethau er mwyn atal mwy o godymau.

44,299

Ymyraethau Atal
Hyrwyddo a gwneud y
mwyaf o fyw’n annibynnol

F1.2

F1.3

F1.4

Conwy

Denbighs
hire

Mwy o gydweithio
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.1
2.2
2.3
8.1

Nifer o MRA a gwblhawyd TARGED 100 bob chwarter

Dim: mae’r cynllun yn gwbl weithredol

Dod â gwasanaethau ynghyd i’r
henoed gydag anghenion cymhleth
yn cynnwys dementia
Cefnogi sefydliadau sy’n darparu
gofal
Gwasanaethau da i gydweithio i
gefnogi gofalwyr

Tîm Codymau
Gwynedd

Mewn partneriaeth gyda NERS, i gyflwyno Dosbarthiadau Atal Codymau ar draws Gwynedd. Darpariaethau dosbarthiadau yn seiliedig ar ymarfer seiliedig ar dystiolaeth dan fodel Sadrwydd Ystumiol. Bydd
y ddarpariaeth yn cael roi ar waith gan ymarferwyr heb eu cofrestru ond wedi’u hyfforddi’n briodol fel Hyfforddwyr Sadrwydd Ystumiol.
Bydd yr elfen llywodraethu a goruchwyliaeth yn cael ei wneud gan arweinwyr Ffisiotherapydd lleol a Swyddogion Arweiniol y prosiect

160,538

- canolbwyntio ar adnoddau 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,
a chynyddu capasiti –
1.5, 1.6, 2.1, 2.2,
hyrwyddo byw’n annibynnol
2.3, 8.1
ymyraethau atal (yn
cynnwys oedi a lleihau yr
angen am ofal a
chefnogaeth a galluogi pobl
i fyw mor annibynnol â
phosib

• Lleihau unigrwydd ac
arwahanrwydd yn ein cymunedau
• Hyrwyddo byw’n annibynnol,
dewisiadau pobl a’u rheolaeth dros
eu bywydau
• Hyrwyddo ffyrdd iachach o fyw a
lleihau anghydraddoldeb iechyd

.Nifer o atgyfeiriadau FRAT
.Nifer o asesiadau MRA a gwblhawyd
.% o bobl sy’n teimlo’n fwy hyderus
.% o bobl sydd wedi cyflawni eu canlyniadau personol
.% o bobl sy’n teimlo’n llai unig yn eu cymunedau

Disgwyl am ymateb gan y tîm i sicrhau cerrig milltir

Atal Codymau

Gwasanaeth atal codymau wedi ei gyflwyno ar y cyd rhwng cydweithwyr sector iechyd, gofal cymdeithasol a’r Trydydd Sector, i sicrhau bod y risg o bobl hŷn yn disgyn yng Nghonwy yn cael ei leihau.
Datblygu Gwasanaeth Atal Codymau a Rheoli yng Nghonwy - sicrhau bod FRAT yn y gymuned yn cael ei ymestyn i bob gwasanaeth, yn cynnwys dinasyddion a bod Iechyd ac Awdurdod Lleol yn cael eu
hyfforddi i ddefnyddio MRA a Cynllun Atal Codymau i’w wneud yn wasanaeth cynaliadwy. Yn ychwanegol at hynny, bydd pwyslais ar sefydli rhaglen hyfforddi – prosesau, edrych ar gasglu data, offer,
dogfennaeth, a sefydlu cysylltiadau gyda’r sector acíwt a chodi ymwybyddiaeth.
Addysgu cartrefi gofal mewn atal codymau a rheoli, yn cynnwys eu cefnogi gyda gweithrediad MRA a monitro eu cynnydd yn y maes hwn fel bod llai o nifer mewn codymau mewn lleoliadau cartref gofal a
phresenoldeb yr Uned Ddamweiniau Brys.
Gweithredu llwybr codymau Conwy mewn proses cydlynol a systematig.
Darparu asesiadau risg amlffactor sy’n ffiltro’r defnyddwyr gwasanaeth i’r ymyrraeth briodol iddynt hwy.
Cysylltu gyda thîm Lles Cymunedol a phartneriaid Trydydd Sector i hyrwyddo rhaglen heneiddio’n iach mewn lleoliadau cymunedol ym 5 ardal leol Conwy, Llanrwst, Llanfairfechan, Llandudno, Bae Colwyn
ac Abergele. Rhoi gwybodaeth i ddefnyddwyr gwasanaeth a chyngor i gynyddu eu gwytnwch a chynnal eu hannibyniaeth , gan atal risg o godwm dros amser e.e. cryfder a chydbwysedd gwael.

115,000

Canolbwyntio adnoddau a
1.1, 1.2, 1.3, 1.4,
chynyddu cynhwysedd
1.5, 1.6, 2.1, 2.2,
Agwedd ragweithiol tuag at
2.3, 3.1,3.3, 4.2,
ofal a chefnogaeth
6.1, 7.5, 8.1
Ymyraethau ataliol
Annog arloesi
Hyrwyddo a chynyddu byw’n
annibynnol
Datblygu gweithio mewn
partneriaeth a chydweithio

Dod â gwasanaethau ynghyd i'r
henoed gydag anghenion cymhleth
yn cynnwys dementia.

.Nifer o atgyfeiriadau a dderbyniwyd
.Ffynhonnell Atgyfeirio.
.Nifer o Asesiadau Risg Amlffactor (MRA) a gwblhawyd.
Nifer o weithwyr a gafodd hyfforddiant Atal codymau.
Nifer o ddosbarthiadau a arweiniwyd gan Hyfforddwr Sadrwydd Ystumol (PSI)_.
Nifer o fynychwyr yn mynd i ddosbarthiadau PSI.

.Addysg ac ymwybyddiaeth ar gyfer datblygu rhaglenni gwasanaeth iechyd, cymdeithasol a thrydydd sector.
.Datblygiad hyfforddiant ar gyfer staff cartref gofal gyda Phecyn Atal Codymau Cartrefi Gofal.
.Cynnydd mewn nifer o ddosbarthiadau PSI yn y gymuned.
.Matrics staffio llawn o gyflawniadau Tîm Cymunedol Codymau.

Mae’r prosiect hwn yn darparu gwasanaeth atal codymau Mae symleiddio arwyddion yn y gwasanaeth presennol yn ogystal â datblygu darpariaeth PSI yn darparu agwedd pob system yn seiliedig ar
asedau i gynnig gwasanaeth wedi’i seilio ar dystiolaeth mewn amgylchedd niwtral o ran cost.

115,000

Canolbwyntio ar adnoddau
a chynyddu cynhwysedd.

Dod â gwasanaethau ynghyd i'r
henoed gydag anghenion cymhleth
yn cynnwys dementia.

Nifer o atgyfeiriadau a dderbyniwyd
Ffynhonnell Atgyfeirio.
Nifer o Asesiadau Risg Amlffactor (MRA) a gwblhawyd.
Nifer o weithwyr a gafodd hyfforddiant Atal codymau.
Nifer o ddosbarthiadau a arweiniwyd gan Hyfforddwr Sadrwydd Ystumol.
Nifer o fynychwyr yn mynd i ddosbarthiadau PSI.

Addysg ac ymwybyddiaeth ar gyfer datblygu rhaglenni gwasanaeth iechyd, cymdeithasol a thrydydd sector.
Datblygiad hyfforddiant ar gyfer staff cartref gofal gyda Phecyn Atal Codymau Cartrefi Gofal.
Cynnydd mewn nifer o ddosbarthiadau PSI yn y gymuned.
Matrics staffio llawn o gyflawniadau Tîm Cymunedol Codymau.

Atal Codymau

Nod y gwasanaeth yw cefnogi’r rheiny dros 65 drwy nodi, asesu a darparu ymyraethau amserol sydd wedi eu seilio ar dystiolaeth i leihau codymau a thoriadau i’r cluniau o ganlyniad i hynny yn Sir
Ddinbych. Drwy lynu at Modelau Atal Codymau yn nhair ardal y gymuned acíwt a lleoliadau cartref gofal, byddwn yn lleihau’r nifer o dderbyniadau i'r ysbyty

Agwedd ragweithiol tuag at
ofal a chefnogaeth.

1.1, 1.2, 1.3, 1.4,
1.5, 1.6, 2.1, 2.2,
2.3, 3.1,3.3, 4.2,
6.1, 7.5, 8.1

Cefnogi sefydliadau sy’n darparu
gofal.
Cydweithio mwy.

Cefnogi sefydliadau sy’n darparu
gofal.

Ymyraethau ataliol.
Cydweithio mwy.
Annog arloesi.
Hyrwyddo a chynyddu byw’n
annibynnol.
Datblygu gweithio mewn
partneriaeth a chydweithio.

RHEOLI PM1.1
A
CHEFNO
GI
PROSIEC
T

Rheoli
Rheoli Rhaglenni
Rhaglenni

Cefnogaeth Rheoli Rhaglenni i Sir y Fflint

7,179

PM1.2

Conwy

Cydlynu Cronfa
Gofal Integredig
(ICF) yr Ardal

Cydlynu ffurflenni ac adroddiadau statws R-A-G rhanbarthol a chenedlaethol yn ganolog ar gyfer Bwrdd Gwasanaethau Intregredig (BGIA) yr Ardal Ganolog.
Person cyswllt wedi’i enwi i gydlynu adroddiad yr Ardal Ganolog er mwyn bwydo i mewn i’r Adroddiad Rhanbarthol. Rôl Arweinydd y Rhaglen BGIA, a fyddai’n cynnwys bod yn brif pwynt cyswllt wrth
gysylltu â’r awdurdod lleol ac arweinwyr prosiectau Iechyd eraill i gydosod adroddiad ICF yr Ardal Ganolog.

22,000

Canolbwyntio adnoddau a
chynyddu cynhwysedd.
Datblygu gweithio mewn
partneriaeth a chydweithio

Amherthnasol

Amherthnasol

· Cyflwyno adroddiadau diweddaru cryno o holl gyfarfodydd y Fforymau Lleol i BGI yn brydlon.
· Adroddiadau ariannol canolbwyntiedig gan gynnwys rhagolygon bob chwarter.
· Adroddiadau gyda statws RAG bob chwarter.
· Hysbysiadau rheoli newid cynhwysfawr a godir yn ôl yr angen er mwyn symud canfyddiadau rhwng
cynlluniau.
·Dosbarthu agendâu a phapurau BGIA gan gynnwys cydlynu rhaglen waith i’r dyfodol
·Datblygu gweithio mewn partneriaeth integredig

Cerrig milltir uchod mewn lle i’w gweithredu ar unwaith – dwyn ymlaen
Cytuno ar gynllun ar gyfer 2018/2019 ym mis Ebrill.

PM1.3

Denbighs
hire

Cydlynu Cronfa
Gofal Integredig
(ICF) yr Ardal

Cydlynu ffurflenni ac adroddiadau statws R-A-G rhanbarthol a chenedlaethol yn ganolog ar gyfer Bwrdd Gwasanaethau Intregredig (BGIA) yr Ardal Ganolog
Person cyswllt wedi’i enwi ar gyfer cydlynu’r adroddiad Ardal Ganolog er mwyn bwydo i mewn i’r Adroddiad Rhanbarthol. Rôl Arweinydd y Rhaglen BGIA, a fyddai’n cynnwys bod yn brif pwynt cyswllt wrth
gysylltu â’r awdurdod lleol ac arweinwyr prosiectau Iechyd eraill i gynhyrchu adroddiad ICF yr Ardal Ganolog

22,000

Canolbwyntio adnoddau a
chynyddu cynhwysedd
Datblygu gweithio mewn
partneriaeth a chydweithio

Amherthnasol

Amherthnasol

· Cyflwyno adroddiadau diweddaru cryno o holl gyfarfodydd y Fforymau Lleol i ISB yn brydlon.
· Adroddiadau ariannol canolbwyntiedig gan gynnwys rhagolygon bob chwarter.
· Adroddiadau gyda statws RAG bob chwarter.
· Hysbysiadau rheoli newid cynhwysfawr a godir yn ôl yr angen er mwyn symud canfyddiadau rhwng
cynlluniau
·Dosbarthu agendâu a phapurau BGIA gan gynnwys cydlynu rhaglen waith i’r dyfodol
·Datblygu gweithio mewn partneriaeth integredig

Cerrig milltir uchod mewn lle i’w gweithredu ar unwaith – dwyn ymlaen
Cytuno ar gynllun ar gyfer 2018/2019 ym mis Ebrill.

50% yn fwy o
nawdd craidd.
Bydd yn hyn o
gymorth wrth
drawsnewid y
cynllun o
nawdd craidd
yn 2019-2020

Un Pwynt SPOA1.1
Mynediad

Un Pwynt
Mynediad

Gweithiwr cyswllt trydydd sector sy’n gweithio yn nhîm Ymateb Cychwynnol Wrecsam i sicrhau bod gwybodaeth am ddarpariaeth y trydydd sector ar gael yn hawdd i weithwyr proffesiynol perthnasol a
bod yn frocer darpariaeth gwasanaeth i ddefnyddwyr gwasanaeth/gofalwyr, a atgyfeirir gan y Tîm Ymateb Cychwynnol ac eraill, mewn ymateb i angen a nodwyd.

191,255

Ymyraethau ataliol
Annog arloesedd
Hyrwyddo a chynyddu byw’n
annibynnol
Hyrwyddo menter
gymdeithasol,
cydweithfeydd,
gwasanaethau a arweinir
gan ddefnyddwyr a'r trydydd
sector
Datblygu gweithio mewn
partneriaeth a chydweithio

SPOA1.2

Anglesey

Linc Cymunedol

Mae Linc Cymunedol Môn yn Un Pwynt Mynediad sy'n gweithio yn Medrwn Môn, sef Cyngor Gwirfoddol Môn, ac mae ganddo gysylltiadau gweithio cryf â’i sefydliadau partner ledled y Rhanbarth.

Conwy

Un Pwynt
Mynediad

Mae Un Pwynt Mynediad yn ffordd fwy syml i oedolion a gweithwyr proffesiynol ledled Conwy gael mynediad uniongyrchol at wybodaeth, cyngor, cymorth a Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol
cymunedol cydgysylltiedig trwy gysylltu ag un tîm integredig canolog.

Gwasanaethau cydgysylltiedig da i
bobl ag anableddau dysgu

Nifer yr ymholiadau cyswllt
TARGED 30 bob chwarter

Dod â gwasanaethau ynghyd i bobl
hŷn ag anghenion cymhleth yn
cynnwys dementia

Nifer yr atgyfeiriadau
TARGED 29 bob chwarter

Cefnogi sefydliadau sy’n darparu
gofalwyr
Cydweithio
mwy

Dim: mae’r cynllun yn gwbl weithredol

Nifer yr atgyfeiriadau statudol
TARGED 1 bob chwarter
Nifer yr atgyfeiriadau anstatudol
TARGED 28 y chwarter

Gwasanaethau da yn cydweithio i
gefnogi gofalwyr

36,000

• Hyrwyddo byw’n
annibynnol
• Hyrwyddo ffyrdd iachach
o fyw a gostwng
anghydraddoldeb iechyd
• Annog arloesi.
• Canolbwyntio adnoddau a
chynyddu cynhwysedd.

1.1,1.2,1.3,4.1,4.2 • Lleihau unigrwydd ac
• Nifer yr ymholiadau cyswllt
,5.2,6.2,8.1
arwahanrwydd yn ein cymunedau
• Nifer yr atgyfeiriadau
• Hyrwyddo byw’n annibynnol,
• Nifer yr atgyfeiriadau - statudol
dewisiadau pobl a’u rheolaeth dros • Nifer yr atgyfeiriadau - anstatudol
eu bywydau
• Hyrwyddo ffyrdd iachach o fyw a
lleihau anghydraddoldeb iechyd

Mae’r gyllideb yn rhan o drefniant cyllid cyfun er mwyn symud y model presgripsiynu cymdeithasol ymlaen ar Ynys Môn.
Cytuno ar Gytundeb Partneriaeth
Parhau i fapio gwasanaethau / cyfleoedd
Model gwasanaeth mewn lle ac adroddiadau bob chwarter
Cynnal gwerthusiad Enillion Cymdeithasol ar Fuddsoddiad (SROI)

293,923

Canolbwyntio adnoddau a
chynyddu cynhwysedd

1.1, 1.2, 1.3, 1.4,
1.5, 1.6, 2.3, 4.2,
5.1, 6.1, 6.2, 7.1,
7.5, 8.1

Chwarter 1
• Recriwtio staff gweithredu i sicrhau oriau agor craidd estynedig.
• Dychwelyd at ddull gweithio parhaus a chysylltu’n barhaus â holl feddygfeydd Conwy, gyda’r bwriad o ymweld i drafod Un Pwynt Mynediad yn ystod chwarteri’r
dyfodol.
• Sefydlu cynllun peilot yn Nhîm Adnoddau Cymunedol (CRT) Bae Colwyn ar gyfer gweithio’n lleol.
• Grŵp Gweithredol a gynhelir yn fisol neu yn ôl y gofyn.

Mae Linc Cymunedol Môn yn anelu at ddarparu llinell ffôn bwrpasol sy’n darparu gwybodaeth i bobl sefydliadau Môn.

SPOA1.3

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.1
2.2
2.3
4.1
4.2
5.1
5.2
6.1
6.2

Agwedd ragweithiol tuag at
ofal a chefnogaeth

Dod â gwasanaethau ynghyd i bobl
hŷn ag anghenion cymhleth yn
cynnwys dementia
Cefnogi sefydliadau sy’n darparu
gofal

Ymyraethau ataliol
Cydweithio mwy
Cynyddu cynhwysedd ac
ateb y galw
Annog arloesedd

* Parhau i ddefnyddio set ddata sefydledig Un Pwynt Mynediad rhanbarthol, ac unrhyw fesurau
perfformiad lleol fel sy’n briodol.
* Cyflwynir mesurau newydd (os yw’r timau sy’n darparu’r data yn eu cefnogi) i ddarparu tystiolaeth
sy’n ymwneud â’r swyddogaeth nad yw’n ymdrin â galwadau, a fydd yn cynnwys:
Sawl atgyfeiriad a arweiniodd at benderfyniad cydgysylltiedig gan y Tîm Aml Ddisgyblaeth / gofal?
• Sawl atgyfeiriad a ddargyfeiriom oddi wrth ysbytai?
• A leihawyd PDD?
• Sampl o 5 astudiaeth achos – cleifion a gweithwyr proffesiynol
• Cyfradd dychwelyd
galwadau i Un Pwynt Mynediad.
Bydd angen cefnogaeth ar gyfer y mesurau newydd hyn a byddant yn cael eu cydlynu trwy grŵp
gweithredol Un Pwynt Mynediad sydd ag aelodau megis Rheolwr Gwasanaeth Lles, Rheolwr
Gwasanaeth Pobl Hŷn, Metron Conwy, Arweinydd Clwstwr Meddygon Teulu, Arweinydd Tîm Un
Pwynt Mynediad ac eraill.

Hyrwyddo a chynyddu byw’n
annibynnol
Hyrwyddo menter
gymdeithasol,
cydweithfeydd,
gwasanaethau a arweinir
gan ddefnyddwyr a’r trydydd
sector

Chwarter 2
• Mae staff gweithredol ychwanegol wedi cael eu recriwtio ac wedi cael hyfforddiant dechreuol.
• Adolygiad dros dro o gynllun peilot Bae Colwyn.
• Grŵp Gweithredol a gynhelir yn fisol neu yn ôl y gofyn.
Chwarter 3
• Adolygu cynllun peilot Bae Colwyn.
• Mae’r staff i gyd wedi cael eu hyfforddi ac yn gallu gweithio’n annibynnol ym mhob rôl a swyddogaeth.
• Grŵp Gweithredol a gynhelir yn fisol neu yn ôl y gofyn.
Chwarter 4
• Gall y staff gyflawni’r rôl mewn unrhyw ardal leol.
• Grŵp Gweithredol a gynhelir yn fisol neu yn ôl y gofyn.

Datblygu gweithio mewn
partneriaeth a chydweithio

SPOA1.4

Denbighs
hire

Un Pwynt
Mynediad

Mae Un Pwynt Mynediad yn ffordd fwy syml i oedolion a gweithwyr proffesiynol ledled Conwy gael mynediad uniongyrchol at wybodaeth, cyngor, cymorth a Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol
cymunedol cydgysylltiedig trwy gysylltu ag un tîm integredig canolog.

503,142

Canolbwyntio adnoddau a
chynyddu cynhwysedd
Agwedd ragweithiol tuag at
ofal a chefnogaeth

1.1, 1.2, 1.3, 1.4,
1.5, 1.6, 2.3, 4.2,
5.1, 6.1, 6.2, 7.1,
7.5, 8.1

Dod â gwasanaethau ynghyd i bobl
hŷn ag anghenion cymhleth yn
cynnwys dementia
Cefnogi sefydliadau sy’n darparu
gofal

Ymyraethau ataliol
Cydweithio mwy
Cynyddu cynhwysedd ac
ateb y galw

Parhau i ddefnyddio set ddata sefydledig Un Pwynt Mynediad rhanbarthol, ac unrhyw fesurau
perfformiad lleol fel sy’n briodol.
* Cyflwynir mesurau newydd (os yw’r timau sy’n darparu’r data yn eu cefnogi) i ddarparu tystiolaeth
sy’n ymwneud â’r swyddogaeth nad yw’n ymdrin â galwadau, a fydd yn cynnwys:
• Sawl atgyfeiriad a arweiniodd at benderfyniad cydgysylltiedig gan y y Tîm Aml Ddisgyblaeth / gofal?
• Sawl atgyfeiriad a ddargyfeiriom oddi wrth ysbytai?
• A leihawyd PDD?
• Cyfradd dychwelyd galwadau i Un Pwynt Mynediad.

Hyrwyddo a chynyddu byw’n
annibynnol

1 x Arweinydd
Tîm GO6
3.5 x
Gweithredwr
Un Pwynt
Mynediad GO4
1 x Cynorthwyydd
Gweinyddol
BIPBC Band 3
1 x Gweithiwr
Prosiect CAB
(2 ddiwrnod yr
wythnos)
1 x Gweithiwr
Cymorth Gofal
a Thrwsio (4
diwrnod yr
wythnos)

1. Sefydlu a gweithredu fframwaith cadarn i sicrhau ansawdd. Un mesurydd llwyddiant allweddol fydd tîm Un Pwynt Mynediad medrus, deallus a hyderus sy’n darparu
gwasanaeth IAA ardderchog.
2. Gwella gwaith rhyngwyneb gyda gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol mewn
ysbytai ac yn y gymuned.
3. Adolygu ac ailddiffinio’r gymysgedd o swyddogaethau a sgiliau yn Un Pwynt Mynediad.
4. Gwneud Un Pwynt Mynediad yn fwy hygyrch i gefnogi meddygfeydd a hyrwyddo negeseuon iechyd cyhoeddus.
5. Un Pwynt Mynediad i gefnogi datblygiad Pwyntiau Siarad a’r Gwasanaeth Llyw-wyr Cymunedol.
6. Addasu ac esblygu model darparu Un Pwynt Mynediad er mwyn cyd-fynd â chynlluniau ar gyfer y Timau Adnoddau Cymunedol.

Ariennir cyfran
fawr o gostau
Un Pwynt
Mynediad gan
y Gronfa Gofal
Integredig ac
mae’r gweddill
yn ymrwymiad
cyfartal a delir
trwy
gyfraniadau
gan y GIG a’r
Cyngor..

1. Sefydlu a gweithredu fframwaith cadarn i sicrhau ansawdd. Un mesurydd llwyddiant allweddol fydd tîm Un Pwynt Mynediad medrus, deallus a hyderus sy’n darparu
gwasanaeth IAA ardderchog.
2. Gwella gwaith rhyngwyneb gyda gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol mewn
ysbytai ac yn y gymuned.
3. Adolygu ac ailddiffinio’r gymysgedd o swyddogaethau a sgiliau yn Un Pwynt Mynediad.
4. Gwneud Un Pwynt Mynediad yn fwy hygyrch i gefnogi meddygfeydd a hyrwyddo negeseuon iechyd cyhoeddus.
5. Un Pwynt Mynediad i gefnogi datblygiad Pwyntiau Siarad a’r Gwasanaeth Llyw-wyr Cymunedol.
6. Addasu ac esblygu model darparu Un Pwynt Mynediad er mwyn cyd-fynd â chynlluniau ar gyfer y Timau Adnoddau Cymunedol.

Ariennir cyfran
fawr o gostau
Un Pwynt
Mynediad gan
y Gronfa Gofal
Integredig ac
mae’r gweddill
yn ymrwymiad
cyfartal a delir
trwy
gyfraniadau
gan y GIG a’r
Cyngor.

Bydd angen cefnogaeth ar gyfer y mesurau newydd hyn a byddant yn cael eu cydlynu trwy grŵp
gweithredol Un Pwynt Mynediad sydd ag aelodau megis Rheolwr Gwasanaeth Lles, Rheolwr
Gwasanaeth Pobl Hŷn, Metron Conwy, Arweinydd Clwstwr Meddygon Teulu, Arweinydd Tîm Un
Pwynt Mynediad ac eraill.
• Sampl o 5 astudiaeth achos – cleifion a gweithwyr proffesiynol

Annog arloesedd

Caiff y cynllun
hwn ei ategu
gan yr
adnoddau
ychwanegol
canlynol ac ni
fydd angen
cyllid ICF
arnynt:

Hyrwyddo menter
gymdeithasol,
cydweithfeydd,
gwasanaethau a arweinir
gan ddefnyddwyr a’r trydydd
sector
Datblygu gweithio mewn
partneriaeth a chydweithio

SPOA1.4

Denbighs
hire

Un Pwynt
Mynediad

Mae Un Pwynt Mynediad yn ffordd fwy syml i oedolion a gweithwyr proffesiynol ledled Sir Ddinbych gael mynediad uniongyrchol at wybodaeth, cyngor, cymorth a Gwasanaethau Iechyd a Gofal
Cymdeithasol cymunedol cydgysylltiedig trwy gysylltu ag un tîm integredig canolog.

503,142

Canolbwyntio adnoddau a
chynyddu cynhwysedd.
Agwedd ragweithiol tuag at
ofal a chefnogaeth.

1.1, 1.2, 1.3, 1.4,
1.5, 1.6, 2.3, 4.2,
5.1, 6.1, 6.2, 7.1,
7.5, 8.1

Dod â gwasanaethau ynghyd i bobl
hŷn ag anghenion cymhleth yn
cynnwys dementia.
Cefnogi sefydliadau sy’n darparu
gofal.

Ymyraethau ataliol.
Cydweithio mwy.
Cynyddu cynhwysedd i ateb
y galw.

Parhau i ddefnyddio set ddata sefydledig Un Pwynt Mynediad rhanbarthol, ac unrhyw fesurau
perfformiad lleol fel sy’n briodol.
* Cyflwynir mesurau newydd (os yw’r timau sy’n darparu’r data yn eu cefnogi) i ddarparu tystiolaeth
sy’n ymwneud â’r swyddogaeth nad yw’n ymdrin â galwadau, a fydd yn cynnwys:
• Sawl atgyfeiriad a arweiniodd at benderfyniad cydgysylltiedig gan y y Tîm Aml Ddisgyblaeth / gofal?
• Sawl atgyfeiriad a ddargyfeiriom oddi wrth ysbytai?
• A leihawyd PDD?
• Cyfradd dychwelyd galwadau i Un Pwynt Mynediad.
Bydd angen cefnogaeth ar gyfer y mesurau newydd hyn a byddant yn cael eu cydlynu trwy grŵp
gweithredol Un Pwynt Mynediad sydd ag aelodau megis Rheolwr Gwasanaeth Lles, Rheolwr
Gwasanaeth Pobl Hŷn, Metron Conwy, Arweinydd Clwstwr Meddygon Teulu, Arweinydd Tîm Un
Pwynt Mynediad ac eraill.
• Sampl o 5 astudiaeth achos – cleifion a gweithwyr proffesiynol

Annog arloesedd.
Hyrwyddo a chynyddu byw’n
annibynnol.
Hyrwyddo mentrau
cymdeithasol,
cydweithfeydd,
gwasanaethau a arweinir
gan ddefnyddwyr a’r trydydd
sector.
Datblygu gweithio mewn
partneriaeth a chydweithio.

SUSD1.2

Gwynedd Camu i fyny /
&
Camu i lawr
Anglesey

Nawdd 8 (allan o 23) galluogu/gwelyau adfer o fewn 10 cartref gofal sy'n cael eu rhedeg gan y cyngor yng Ngwynedd.

338,335

• Annob byw'n annibynnol 1.1,1.2,1.3,2.1,3.1 Lleihau unigrwydd ac arwahanrwydd
• Hyrwyddo ffordd iachach ,3.2,5.1,5.2,7.1,8. yn ein cymunedau
o fyw a lleihau
1
• Hyrwyddo byw’n annibynnol,
anghydraddoldebau iechyd.
dewisiadau pobl a’u rheolaeth dros
• Annog alroesi.
eu bywydau
• Canolbwyntio ar
• Hyrwyddo ffyrdd iachach o fyw a
adnoddau a mwy o gapasiti.
lleihau anghydraddoldeb iechyd

Nifer o bobl sy'n cael eu cefnogi
- % o dderbyniadau gan camu i fyny
- % o dderbyniadau o camu i lawrn
- Nifer o ddiwrnodau y cafodd eu hosgoi yn yr Ysbyty u
- % a ddychwelodd gartref
- % a aeth i'r ysbytyl
- % a aeth i leoliad tymor hir
- % oedd angen asesiad pellach
- % bu farw

• Datblygu un fflat gofal tymor byr gyda gyda thai gofal ychwanegol (fel sydd yn ardal y Bala)
• Angen cytuno ar ba gostau sydd angen cael eu trafod h.y. Gwasanaeth Glanhau, golchi dillad, Cynnal a Chadw'r fflat,
• Cytuno ar Strategaeth Gadael h.y. ba bartner fydd yn ariannu beth wrth symud ymlaen
• Pa offer arbenigol sydd ei angen?
• cyswllt i gytundeb 33 - cyfle i ystyried nawdd CHIC os yw'n briodol?
• Sefydlu cyfarfodydd gwelyau tymor byr - arweinwyr lleol i arwain wrth symud ymlaen
• Monitro ac adrodd cynydd bob chwarter

112,000

Canolbwyntio adnoddau a
chynyddu cynhwysedd.

• Arosiadau byrrach i bobl hŷn: Hwyluso trefniadau i’w rhyddhau o ysbytai.

Adolygu a chryfhau’r broses Rhyddhau i Asesu.
Sefydlu’r broses prynu yn y fan a’r lle.

Mae'r cyfleusterau yn cefnogi adfer gyda gweithwyr proffesiynol sydd ar gael i gefnogi'r unigolyn. Disgwylir y bydd hyn yn galluogi pobl; hŷn sy'n ansicr os ydynt angen gwely mewn cartref gofal ai peidio i
dreulio amser yn adfer cyn gwneud unrhyw benderfyniadau a fydd yn newid eu bywyd o wely mewn ysbyty.
I rai pobl hŷn, mae eu rhyddhau gartref o'r ysbyty yn gallu bod yn anniogel neu'n amhosib, gan y bydd angen amser arnynt i wella eu hiechyd a gwella, er mae'n bosib na fydd angen ymyrraeth iechyf neu
fonitro arnynt, byddant yn gallu aros gartref am gyfnodau byr i helpu iddynt wella a chyflymu'r broses rhyddhau o'r ysbyty.
Gall unigolion eu rhoi mewn gwelyau o'u cartref pan maent yn mynd drwy gyfnod o salwch e.e. haint ar y frest, eto yn osgoi derbyniad i'r ysbyty.
Bydd y prosiect hefyd yn noddi cydlynydd rhyddhau a fydd wedi ei leoli yn Ysbyty Gwynedd a bydd y swydd hon yn cael ei noddi gan ICG ar draws Gwynedd a Môn.
Bydd datblygu cyfleuster gofal tymor byr o fewn cyfleuster Tai Gofal Ychwanegol ym Mangor, byddai'r uned yn uned un ystafell wely ar lawr gwaelod y cyfleuster Tai Gofal Ychwanegol. Bydd gan yr uned
ddau bwrpas [gofal cymdeithasol ac iechyd] ac felly'n hyblyg i wneud y mwyaf o ddefnydd gan ddarparu llety a gofal i bobl hŷn, fel y ganlyn.
Gofal Cymdeithasol - darparu gofal seibiant i ddefnyddwyr Gwasanaeth sydd fel arfer yn cael gofal gartref ac angen seibiant ar y gofalwr, neu i ddarparu gofal tymor byr i ddefnyddwyr mewn achos brys.
Gofal Iechyd - darparu gofal i ddefnyddywr Gwasanaeth sydd wedi cael eu hasesu i allu elwa o ymyrraeth a chefnogaeth tymor byr a allai atal derbyniad ysbyty neu'r angen am ofal nyrsio/ cartref preswyl i
gynnal annibynniaeth.
Prosiect Môn - Darparu gwasanaethau gofal uwch wedi'i seilio ar y gymuned preswyl a chartref er mwyn cefnogi unigolion i aros gartref a osgoi derbyniadau amhriodol i gartrefi gofal/ysbytai i hywluso
rhyddhad cyflymach o ysbytai. Bydd agwedd sy'n canolbwyntio fwy ar bobl sy'n byw gyda dementia.

SUSD1.3

Conwy

Camu i fyny /
Camu i lawr

Mae’r cynllun hwn yn cynnig arhosiad byrdymor ar gyfer pobl ag anghenion gofal cymdeithasol neu ofal iechyd mewn tai gofal ychwanegol lle mae gofal cartref a chefnogaeth ar gael 24 awr y dydd, yn
ddibynnol ar angen a aseswyd ar gyfer yr unigolyn. Gellir cynnig y gwasanaeth hefyd mewn cartrefi gofal preswyl neu nyrsio byrdymor am gyfnodau cyfyngedig. Caiff y gwasanaeth hwn ei fonitro a’i
adolygu gan y Gwasanaeth Nyrsio Ardal.
Mae’r cyllid hefyd yn galluogi camu i fyny/i lawr i ofal nyrsio i’w cynorthwyo i gael eu rhyddhau o’r ysbyty yn gynnar. Byddai prynu gwelyau camu i fyny yn y fan a’r lle neu fesul bloc yn y sector annibynnol
yn osgoi derbyniadau a byddai gwelyau camu i lawr yn hwyluso’r broses ryddhau i asesu.
Mae hyn yn barhad o’r cynllun presennol i atal derbyniadau a hwyluso rhyddhau cynnar/ rhyddhad i asesu.
Mae ffocws cryf ar ddefnyddio dull ailalluogi gydag unigolion er mwyn sicrhau bod eu sgiliau yn cael eu cynnal a'u gwella a’u bod yn dychwelyd i’w hiechyd gorau.
Byddai’r prosiect yn darparu cefnogaeth ddwys i gleientiaid dros gyfnodau byr mewn tai gofal ychwanegol er mwyn osgoi eu lleoli mewn cartrefi preswyl ar gyfer seibiant neu mewn sefyllfaoedd
argyfyngus ac i ganiatáu i unigolion adfer ar ôl cyfnod o salwch acíwt gydag adnoddau iechyd ychwanegol trwy raglenni gofal nyrsys ardal, ffisiotherapi a therapi galwedigaethol.
Bydd integreiddiad a chefnogaeth yn cynyddu ar draws iechyd, gofal cymdeithasol a thai a bydd dewis amgen hyfyw, ymatebol a diogel yn cael ei ddarparu i arbed derbyniadau aciwt neu bydd yn hwyluso
rhyddhad priodol a hyrwyddo neu gynnal annibyniaeth yr unigolyn.

Agwedd ragweithiol tuag at
ofal a chefnogaeth.

1.3, 1.5, 2.3, 8.1

Dod â gwasanaethau ynghyd i bobl
hŷn ag anghenion cymhleth yn
cynnwys dementia
Cefnogi sefydliadau sy’n darparu
gofal

Ymyraethau ataliol.
Cydweithio mwy.
Cynyddu cynhwysedd i ateb
y galw.

• Gostyngiad mewn derbyniadau brys i ysbytai (gan gynnwys ail-dderbyniadau) i bobl hŷn: os y’u
defnyddir gan y tîm nyrsio ardal gofal uwch.
• Gostyngiad yn nifer y bobl hŷn sy’n derbyn Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol Hirdymor Statudol
(Gofal yn y Cartref, Gofal Preswyl): Mae ffocws ar ailalluogi yn gostwng pecynnau gofal, asesiadau
ThG mewn perthynas â chyfleusterau yn y cartref.
• Gwell safon bywyd i bobl ag anghenion gofal a chefnogaeth: Cynnal annibyniaeth, rhyngweithio
cymdeithasol ac mae defnyddiwr y gwasanaeth yn aros yn rhan o’r gymuned.

Annog arloesedd.
• Arbed costau a chynyddu effeithlonrwydd gwasanaeth: Mae Tai Gofal Ychwanegol yn arbed £100 yr
wythnos o’i gymharu â gofal preswyl ar gyfer camu i lawr a dros £1000 yr wythnos o’i gymharu ag
arhosiad mewn Ysbyty Cymunedol.
• Gwella profiad defnyddwyr gwasanaeth / cleifion o Wasanaethau Integredig: Gwasanaeth di-dor gan
staff cymorth cymunedol a nyrsys ardal.
• Rhoi seibiant i ofalwyr i'w galluogi i barhau â’u rôl ac osgoi gosod y sawl sy’n derbyn gofal mewn
gofal preswyl parhaol.

Ni chodir tâl ar
ddefnyddwyr
gwasanaeth
iechyd am eu
gofal a’u
cefnogaeth
sy’n dod o
gyllid craidd y
Gwasanaethau
Cymdeithasol.

CEFNOGI WS1.1
LLES

Asiantau
Cymunedol

Mae Asiantau Cymunedol yn gweithio gyda phobl dros 50 oed yn Wrecsam. Maent yn gweithio mewn ardaloedd cynghorau cymuned gan ddarparu mynediad hawdd at amrywiaeth o wybodaeth a fydd yn
eu galluogi i wneud penderfyniadau deallus ynglŷn â’u hanghenion nawr ac yn y dyfodol.

142,294

Ymyraethau ataliol
Annog arloesedd

Nod yr asiantau yw cynorthwyo pobl hŷn i deimlo’n fwy annibynnol, diogel, a bod gofal drostyn ac i gael gwell safon bywyd. Maent yn cefnogi pobl sy’n byw yn ardaloedd Wrecsam, gan bontio’r bwlch
rhwng y gymuned leol a’r sefydliadau statudol neu wirfoddol a gallant gynnig cymorth neu gefnogaeth.

Hyrwyddo a chynyddu byw’n
annibynnol
Hyrwyddo menter
gymdeithasol,
cydweithfeydd,
gwasanaethau a arweinir
gan ddefnyddwyr a'r trydydd
sector
Datblygu gweithio mewn
partneriaeth a chydweithio

WS1.2

Gwynedd Rhaglen
Cymydog Da

Ar ôl cael cyllid a ddechreuodd yn ail chwarter 2017, mae'r prosiect hwn wedi bod yn darparu gwasanaeth gwerthfawr sy’n cael llawer o ddefnydd. Gellir gweld tystiolaeth o lwyddiant y gwasanaeth hwn
trwy edrych ar nifer y dinasyddion a atgyfeiriwyd am help.
Mae’r gwasanaeth hwn ar gael ledled Gwynedd ac mae’n cael ei reoli gan un aelod o staff yn swyddfa’r canolbwynt rhanbarthol ym Mangor.

27,943

Bydd Cymdogion Cymunedol Da yn parhau i ddarparu cefnogaeth ymarferol i helpu i ostwng nifer yr holl bobl sy’n teimlo’n ynysig a’u helpu i aros yn gysylltiedig ac yn rhan o’u cymuned. Credwn mai un
effaith fydd cynorthwyo pobl hŷn i gael mynediad at y gwasanaethau cymunedol a ddarperir i’w galluogi i elwa o wasanaethau cymunedol presennol, ymgysylltu â grwpiau a chlybiau a goresgyn
arwahanrwydd a’r arwahanrwydd diderfyn a all fod mor ddinistriol yn hwyrach ymlaen mewn bywyd. Byddwn hefyd yn parhau i sicrhau bod y rheiny sy’n cael eu hatgyfeirio yn aros yn ddiogel, yn iach ac
yn hapus i aros yn eu cartrefi.
Bydd gwirfoddolwyr yn parhau i gefnogi’r rheiny sydd eisoes yn cael mynediad at y gwasanaeth i gyflawni eu nod(au) personol. Bydd gwirfoddolwyr yn parhau i gefnogi unigolion i adennill hyder i gael
mynediad at weithgareddau cymdeithasol ac i ail-ymgysylltu â chymunedau ar ôl cael eu derbyn gan y GIG lle bo hynny’n bosibl.
I'r rheiny sydd ag ychydig o deulu a ffrindiau neu ddim o gwbl i'w helpu, bydd y gwasanaeth pwrpasol hwn yn annog cysylltiadau newydd â’r gymuned.
Mae’r gefnogaeth a ddarperir gan y gwirfoddolwyr yn hyblyg ac yn cael ei haddasu ar gyfer anghenion a dyheadau pob dinesydd a bydd yn parhau i gynnwys y canlynol:
• Cefnogaeth i ddatblygu neu i ailgysylltu â rhwydweithiau cymdeithasol yn y gymuned, er enghraifft cefnogaeth i gael mynediad at grwpiau ffydd, canolfannau dydd, adennill hyder ar ôl cwympo, gweithio
gyda rhywun â phroblemau gorbryder i’w hannog i ddychwelyd i fywyd bob dydd, ymuno â grŵp a dilyn diddordebau.
• Defnyddio ein gwasanaeth cludiant presennol i fynychu apwyntiadau meddygol. E.e. meddyg teulu, ysbyty, deintydd ac optegydd. Mae’r ystadegau (sef bod traean o bobl hŷn yn cael anhawster cyrraedd
y mannau lle mae angen iddynt fod) yn dal i ddangos bod cludiant yn ffactor bwysig i holl bobl hŷn a gall hynny eu rhwystro rhag mynychu apwyntiadau.
• Ar ôl cael eu rhyddhau neu cyn iddynt gael eu derbyn i'r GIG, byddwn yn parhau i weithio i gefnogi pobl a’u sicrhau y bydd popeth yn iawn.
• Bydd gwirfoddolwyr yn helpu ag anifeiliaid anwes, gan ddod o hyd i gyfleusterau gofal priodol i anifeiliaid y cleifion pe bai rhaid cael rhywun i gamu i mewn am gyfnod byr. Gwn o helpu nifer o bobl hŷn eu
bod yn poeni yn ofnadwy am ddarpariaeth gofal i’w hanifeiliaid os oes angen gofal y GIG arnynt.
• Parhau i wneud yn siŵr bod yr amgylchedd yn ddiogel, yn gynnes ac yn dda. Gweithio gydag unigolion i gael help a chyngor os oes angen cynnal adolygiadau ariannol.
• Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i bobl am ddigwyddiadau cymunedol ac annog trafodaethau ynglŷn â phynciau newyddion lleol. Cymraeg yw iaith gyntaf nifer o wirfoddolwyr a staff ein tîm ac rydym yn
croesawu ac annog amrywiaeth.
• Cynorthwyo â thasgau siopa, gweithio gyda dinasyddion i sicrhau bod ganddynt gynllun siopa cadarn mewn lle a fydd yn parhau i gyflawni eu hanghenion.
• Ym aml mae gwirfoddolwyr yn gwneud negesi, postio llythyrau, prynu cardiau, casglu a gollwng pob math o eitemau.
• Gyda chefnogaeth tîm y staff, byddwn yn parhau i weithio gyda phob dinesydd i sicrhau bod unrhyw help neu gefnogaeth ychwanegol yn cael ei ddarparu. e.e. cyfeirio at bartneriaid eraill o’r trydydd
sector am wybodaeth neu gyngor ychwanegol.

WS1.3

Gwynedd Lleihau
Unigrwydd a
Chyswllt Cludiant
Cymunedol (O
Ddrws i Ddrws)

Mae O Ddrws i Ddrws yn trefnu cludiant cymunedol i fynd â phobl i apwyntiadau meddygol, canolfannau gofal dydd, ymweliadau, siopau. Mae'r rhan fwyaf o'r bobl yn bobl hŷn neu anabl neu mae ganddynt
broblemau datblygu yn dilyn cyfnod o salwch. Rydym wedi datblygu gwasanaeth – Bws Arfordirol Llŷn – sy’n cludo cerddwyr i gerdded ar hyd arfordir Pen-llŷn. Byddai’r prosiect hwn i ‘leihau unigrwydd’ yn
anelu at bontio’r ddau wasanaeth ynghyd yn ogystal â’i ymestyn allan i bartneriaid newydd. Byddwn yn trefnu bod cleientiaid presennol O Ddrws i Ddrws yn ogystal ag eraill yn cael eu gwahodd i gymryd
rhan mewn gweithgareddau. Bydd y gweithgareddau’n gyfuniad o weithgareddau sydd eisoes wedi’u trefnu (e.e. Neuadd Dwyfor, Marchnad Gynnyrch Llŷn) ac ymweliadau a gweithgareddau newydd a
theithiau cerdded. Bydd pobl yn derbyn anogaeth a bydd yn ffordd o deithio o ddrws i ddrws. Byddai angen cefnogaeth gofalwr ar rai hefyd yn enwedig ar y dechrau. Bydd y gwasanaeth yn meithrin
partneriaethau gwaith agos â sefydliadau statudol a gwirfoddol yn ogystal â gwasanaethau gofal ac iechyd a gweithgareddau cymunedol.

-Hyrwyddo menter
gymdeithasol,
cydweithfeydd,
gwasanaethau a arweinir
gan ddefnyddwyr a’r trydydd
sector
- canolbwyntio adnoddau a
chynyddu cynhwysedd agwedd ragweithiol tuag at
ofal a chefnogaeth
- hyrwyddo byw’n
annibynnol
- helpu i gydweithio

11,180
- Hyrwyddo mentrau
cymdeithasol,
cydweithfeydd,
gwasanaethau a arweinir
gan ddefnyddwyr a’r trydydd
sector
– Hyrwyddo
byw’n annibynnol
- helpu i gydweithio

Bydd ail ran i’w cyllid hefyd sef Cyswllt Cludiant Cymunedol rhwng Meddygfa Rhydbach ac Abersoch. Mae Meddygfa Rhydbach wedi cau ei changen yn Abersoch ar ddiwedd 2017.
Mae’r effaith ar gleifion hŷn o bosibl yn fwy sylweddol. Oherwydd gwasanaethau / amserlenni bysiau afreolaidd neu anghyfleus rhwng Abersoch a Botwnnog, mae rhai cleifion wedi penderfynu defnyddio
gwasanaeth tacsi a chredir bod hynny’n costio oddeutu £25-30 iddynt oherwydd ‘amseroedd aros’.
Pwrpas y cynllun yw cynorthwyo cleifion sy’n cael anhawster symud neu sy’n methu â chael mynediad digyfyngiad at gludiant cyfleus o Absersoch a’r cyffiniau i’r feddygfa ym Motwnnog.

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.1
2.2
2.3
4.1
4.2
5.1
5.2
6.1
6.2
1.1, 1.2, 1.3, 1.4,
1.5, 1.6,
2.1,2.2,2.3, 3.1,
3.2, 3.3, 4.1, 4.2,
5.1, 5.2, 6.1, 6.2,
7.4, 8.1

1.1, 1.2, 1.3, 1.4,
1.5, 1.6, 2.1, 2.2,
2.3, 6.1, 6.2, 8.1

Dod â gwasanaethau ynghyd i bobl
hŷn ag anghenion cymhleth yn
cynnwys dementia
Cefnogi sefydliadau sy’n darparu
gofal
Gwasanaethau da yn cydweithio i
gefnogi gofalwyr

• Lleihau unigrwydd ac
arwahanrwydd yn ein cymunedau.
• Hyrwyddo byw’n annibynnol;
dewisiadau a rheolaeth pobl dros eu
bywydau eu hunain
• Hyrwyddo ffordd iachach o fyw a
lleihau anghydraddoldebau iechyd
• Datblygu presgripsiynu
cymdeithasol – cryfhau’r cysylltiad
rhwng darparwyr gofal iechyd a
gwasanaethau cymunedol,
gwirfoddol a’r awdurdod lleol.

Nifer y bobl newydd a gefnogir
TARGED 77 o bobl newydd bob chwarter

Dim: mae’r cynllun yn gwbl weithredol

% y bobl sy’n teimlo’n llai ynysig
TARGED 75%
% y bobl a ddywedodd eu bod wedi gweld gwahaniaeth positif
TARGED 75%

• Nifer defnyddwyr y gwasanaeth a gefnogir
• Nifer defnyddwyr y gwasanaeth a gyfeirir at wasanaethau eraill • Nifer y cyfarfodydd grŵp
ymgynghorol a drefnwyd
Byddwn yn cydosod taflenni effaith gwirfoddolwyr a defnyddwyr y gwasanaeth i ddangos y
gwahaniaeth. Byddwn yn gosod nodau a chydgasglu canlyniadau a gwblhawyd a mesur y
gwahaniaeth a wnaethpwyd.
Felly:
% yr unigolion sy’n teimlo bod newid positif wedi cael ei wneud
% yr unigolion sy’n adrodd eu bod yn iachach ac yn fwy diogel
% yr unigolion sy’n teimlo’n gysylltiedig ac yn teimlo’n llai ynysig

• Lleihau unigrwydd ac
Canlyniadau a gytunwyd:
arwahanrwydd yn ein cymunedau.
# y bobl a gefnogir % yr unigolion sy’n teimlo bod newid positif wedi cael ei wneud
• Hyrwyddo byw’n annibynnol;
% yr unigolion sy’n adrodd eu bod yn iachach ac yn fwy diogel
dewisiadau a rheolaeth pobl dros eu % yr unigolion sy’n cadw’n gysylltiedig ac yn teimlo’n llai ynysig
bywydau eu hunain
• Hyrwyddo ffordd iachach o fyw a
lleihau anghydraddoldebau iechyd
• Datblygu presgripsiynu
cymdeithasol – cryfhau’r cysylltiad
rhwng darparwyr gofal iechyd a
gwasanaethau cymunedol,
gwirfoddol a’r awdurdod lleol.

• Adolygu’r rheiny a atgyfeiriwyd i’r gwasanaeth i ddechrau a phenderfynu a yw'r canlyniadau wedi cael eu cyflawni
• Parhau i gefnogi’r rheiny a atgyfeiriwyd i’r gwasanaeth ar y dechrau yn ôl yr angen
• cefnogi 125 o bobl hŷn sy’n agored i niwed
• Cefnogi 50 o wirfoddolwyr a pharhau i hyrwyddo gwirfoddoli gan gynorthwyo rhai i gael gwaith
• Darparu 3,000 o oriau gwirfoddoli y flwyddyn
• Parhau i gefnogi ein clybiau cinio – 3 ohonynt i gyd
• Trefnu 3 grŵp ymgynghorol (1 bob chwarter) i gasglu anghenion a disgwyliadau defnyddwyr ein gwasanaeth a’n gwirfoddolwyr
• Mesur effaith a wnaethpwyd trwy gasglu tystiolaeth trwy ddefnyddio ein taflenni effaith defnyddwyr gwasanaeth a gwirfoddolwyr
• Cydgasglu tystiolaeth trwy astudiaethau achos i ddangos y gwahaniaeth a wnaethpwyd trwy wirfoddoli a’r effaith positif y mae hynny’n ei gael ar ein cymuned

Lleihau unigrwydd
• Trafod a gweithio gyda phartneriaid i ddatblygu’r prosiect
• Cynnig amrywiaeth o weithgareddau cymdeithasol
• Codi ymwybyddiaeth ac annog pobl i ymuno â’r prosiect
• Monitro a gwerthuso’r prosiect a chreu astudiaethau achos
Cyswllt Cludiant Cymunedol
• Cytuno ar gynnwys y taflenni a’u hargraffu (yn ddwyieithog) a’u rhannu â phobl berthnasol er mwyn eu dosbarthu fel y cytunwyd
• Rheolwr Practis i gytuno ar y broses gyda meddygon teulu partner
• Rheolwr Practis i rannu’r broses hon gyda thîm y dderbynfa er mwyn sicrhau y darperir ar gyfer cleifion a chadw apwyntiadau mor agos ag sy'n bosibl at ei gilydd lle
bo modd er mwyn osgoi amseroedd aros hir i yrrwr y bws a’r cleifion ag apwyntiadau cynharach.
• Grŵp y prosiect i ailymgynnull tua diwedd y cyfnod treialu er mwyn trafod llwyddiant y cynllun a phenderfynu ar y cynlluniau parhad os yw hynny’n briodol. Cytunom y
byddai’n rhaid i’r gwasanaeth gael llawer o ddefnydd a chefnogaeth yn ystod y cyfnod treialu; os nad yw’n cael ei ddefnyddio neu os nad yw'n fanteisiol, ni fydd y
gwasanaeth yn parhau.

WS1.4

Angelsey

Cydlynydd
Asedau Lleol

Mae Cydlynu Asedau Lleol yn fodel newydd sy’n gweithio gyda chymunedau ac mae wedi cael ei ddatblygu ar Ynys Môn dros y ddwy flynedd diwethaf. Mae’n ddull o weithio yn y gymuned i annog oedolion
a’u teuluoedd i arwain y gwaith o ddatblygu eu systemau cefnogi eu hunain gan ganolbwyntio ar eu cryfderau a’u galluoedd.

74,936

• Agwedd ragweithiol tuag at 1.1,1.2,1.3,1.4,2.3 • Lleihau unigrwydd ac
• 120 o bobl yn cael eu cefnogi
ofal a chefnogaeth.
,3.1,4.1,4.2,5.1,5. arwahanrwydd yn ein cymunedau.
• % y bobl sy’n teimlo’n llai ynysig.
• Hyrwyddo byw’n
2,6.1,6.2,7.1,8.1 • Hyrwyddo byw’n annibynnol;
• % y bobl sydd wedi adrodd am wahaniaeth positif.
annibynnol
• Atal neu
dewisiadau a rheolaeth pobl dros eu
oedi yr angen am ofal a
bywydau eu hunain
chefnogaeth i bobl.
• Hyrwyddo ffordd iachach o fyw a
Annog arloesedd a datblygu
lleihau anghydraddoldebau iechyd
modelau newydd i ddarparu
• Datblygu presgripsiynu
gwasanaethau integredig
cymdeithasol – cryfhau’r cysylltiad
cynaliadwy.
rhwng darparwyr gofal iechyd a
• Hyrwyddo mentrau
gwasanaethau cymunedol,
cymdeithasol,
gwirfoddol a’r awdurdod lleol.
cydweithfeydd,
gwasanaethau a arweinir
gan ddefnyddwyr a’r trydydd
sector.

Ebrill
Cytuno ar Gytundeb Partneriaeth gyda BIPBC – adroddiadau bob chwarter
Mehefin
Adroddiadau bob chwarter
Medi
Cynnal gwerthusiad Enillion Cymdeithasol ar Fuddsoddiad (SROI)

WS1.5

Conwy

Lles Cymunedol

Bydd dal ati i ddatblygu rhaglen les yn parhau i gefnogi pobl hŷn yng Nghonwy trwy ddarparu gweithgareddau iechyd, cyfleoedd cymdeithasol, anogaeth feddyliol, cyfle i feithrin cyfeillgarwch a rhwydwaith
cefnogi, gan roi pwrpas i'w diwrnod, ac atal neu oedi’r angen am gefnogaeth ffurfiol.

177,000

Canolbwyntio adnoddau a
chynyddu cynhwysedd
Agwedd ragweithiol tuag at
ofal a chefnogaeth
Ymyraethau ataliol
Annog arloesedd
Hyrwyddo a chynyddu byw’n
annibynnol
Datblygu gweithio mewn
partneriaeth a chydweithio
Cynyddu cynhwysedd i ateb
y galw

Chwarter 1
• Gweithredu rhaglen 6 mis o weithgareddau a fydd yn ymgorffori ardaloedd lleol sydd wedi cael eu mapio yn y chwarter blaenorol.
• Cyfarfod â darparwyr hen a newydd i drafod disgwyliadau / gofynion darparu gwasanaethau; diweddaru a gweithredu Cytundeb Lefel Gwasanaeth newydd.
• Sefydlu Grŵp Lles Cymunedol gyda chynrychiolwyr o Ofal Cymdeithasol, BIPBC, y Trydydd Sector, Iechyd Cyhoeddus a Hamdden i gytuno ar fodel a strategaeth les i
Gonwy gan gynnwys amcanion allweddol a chyswllt model darparu i'r asesiad o anghenion y boblogaeth.
Gweithredu adroddiadau uchafbwyntiau misol a diagramau gwasgaru y gellir eu rhannu â phartneriaid statudol ac ar draws y Tîm Amlddisgyblaeth i annog atgyfeiriadau.
• Parhau â gwaith mewn meysydd ffocws newydd a nodwyd yn ystod gwaith mapio yn Chwarter 4.

Bydd y prosiect yn cael ei ddarparu mewn 5 ardal leol yng Nghonwy sef Llanrwst, Llanfairfechan, Llandudno, Bae Colwyn Yn ystod y flwyddyn ariannu hon, bydd y pwyslais ar ddatblygu’r ardaloedd hyn yn
ddyfnach gan gynnwys ardaloedd mwy gwledig.
Hefyd bwriedir gweithio mewn partneriaeth â chydweithwyr o Gyngor Sir Ddinbych er mwyn darparu cyfle i gydweithio ar weithgaredd mapio er mwyn darparu ar gyfer ardaloedd ffiniol fel Cerrigydrudion,
Llansannan a Bae Cinmel yn arbennig.

1.1, 1.2, 1.3, 1.4,
1.5, 1.6, 2.1, 2.2,
2.3, 3.1, 3.2, 3.3,
4.1, 4.2, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7.1, 7.4.

Dod â gwasanaethau ynghyd i bobl
hŷn ag anghenion cymhleth yn
cynnwys dementia.
Cefnogi sefydliadau sy’n darparu
gofal.

Mae gwaith eisoes wedi dechrau ar gydweithio ag Iechyd Cyhoeddus Cymru er mwyn darparu gwell
tystiolaeth o’r gweithgaredd ataliol hwn a datblygu cysylltiadau mewn cysylltiad ag iechyd a lles pobl –
yn enwedig y rheiny sy’n dioddef o un o anhwylderau’r ‘fasged o 8’. Bydd y gwaith hwn yn datblygu yn
ystod 2018/19 gyda ffocws ar y prosiectau sydd eisoes wedi’i treialu ar y cyd â phartneriaid BIPBC
yn ystod 2017-18 megis ‘Take Notice’ (Iechyd Meddwl), ‘Well Now’ (Gordewdra) a ‘Sophrology’ (poen
cronig) er enghraifft.

Cydweithio mwy.
Chwarter 2
• Diweddaru offer gwerthuso.
• Paratoadau terfynol ar gyfer y tîm CWB i fynd yn fyw ar gronfa ddata Paris.
Cynllunio ar gyfer darparu sesiynau i Ganolbwynt Iechyd a Lles Conwy Wledig.
• Canolbwyntio gwaith ar yr anhwylderau iechyd yn y ‘fasged o 8’.
• Datblygu/gwella’r modelau presgripsiynu cymdeithasol ar y cyd â’r Trydydd Sector.
• Cynllunio / datblygu model yn seiliedig ar bwyntiau siarad CSDd mewn llyfrgelloedd lleol.
• Model Darparu Amgen wedi’i gadarnhau ac yn barod i’w weithredu yn Chwarter 3.
Chwarter 3
• Gweithredu model darparu newydd a gytunwyd.
• Gweithio gyda grwpiau sy’n croesawu Dementia i gynllunio digwyddiad i ddod â Rhith Fws Dementia Teithiol i Gonwy.
• Creu map o’r sir i nodi lefelau gweithgarwch (coch/oren/gwyrdd) a meysydd ffocws newydd.
• Ailwerthuso a gweithredu ein strategaeth farchnata newydd.
• Gweithio gyda Thîm Datblygu Cymunedol CSDd i weithio ar y cyd ar ardaloedd ffiniol megis Cerrig / Corwen.
• Cynllunio sesiynau codi ymwybyddiaeth gyda thimau ailalluogi i greu gwell cysylltiadau er mwyn ceisio lleihau eu taflenni mynych.

WS1.6

Denbighs
hire

Gwasanaeth
Llywio a
Phresgripsiynu
Cymunedol Sir
Ddinbych

Mae Llyw-wyr Cymunedol yn cysylltu dinasyddion â ffynonellau cefnogaeth a chyfleoedd yn y gymuned. Maent yng nghanol eu cymunedau ac yn datblygu gwybodaeth a chefnogaeth. Canolbwyntir ar
gynyddu annibyniaeth a grymuso dinasyddion.

103,500

Canolbwyntio adnoddau a
chynyddu cynhwysedd.
Agwedd ragweithiol tuag at
ofal a chefnogaeth.

1.1, 1.2, 1.3, 1.4,
1.5, 1.6, 2.1, 2.2,
2.3, 3.1, 3.2, 3.3,
4.1, 4.2, 5.1, 5.2,
6.1, 6.2, 7.1, 7.4.

Dod â gwasanaethau ynghyd i bobl
hŷn ag anghenion cymhleth yn
cynnwys dementia.
Cefnogi sefydliadau sy’n darparu
gofal.

Ymyraethau ataliol.
Cydweithio mwy.
Annog arloesedd.
Hyrwyddo a chynyddu byw’n
annibynnol.
Datblygu gweithio mewn
partneriaeth a chydweithio.
Cynyddu cynhwysedd i ateb
y galw.

• Bydd gan ddinasyddion lais yn eu cymuned leol.
• Bydd Dinasyddion yn gallu cael mynediad at wybodaeth o amrywiaeth o ffynonellau i ateb eu
gofynion iechyd a lles.
• Daw dinasyddion yn fwy annibynnol a byddant yn gallu cael mynediad at weithgareddau
presgripsiynu cymdeithasol gyda llai o gefnogaeth ddwys.
• Bydd dinasyddion yn well am reoli eu anhwylderau hirdymor eu hunain.
• Bydd dinasyddion a gofalwyr yn teimlo llai o arwahanrwydd cymdeithasol ac yn mwynhau mwy o
ryngweithio cymdeithasol.
• Bydd dinasyddion yn gallu osgoi neu ymdopi ag argyfyngau a sefyllfaoedd eraill sy'n achosi straen
neu orbryder oherwydd eu bod yn cael cefnogaeth gymunedol neu am eu bod yn cymryd rhan
weithredol yn eu cymuned.
• Bydd dinasyddion yn gallu ymgysylltu â’r gwasanaethau sydd eu hangen arnynt mor annibynnol ag
sy’n bosibl ac yn elwa ohonynt.

Chwarter 4
• Cynllun lles drafft a’i gysylltu i mewn i’r strategaeth gorfforaethol.
• Cadarnhau’r protocol ar gyfer cyfathrebu, gweithio ar y cyd a dangos y ffordd.
• Ymchwilio i opsiynau ar gyfer cynllun gweithredu cynaliadwy y tu hwnt i'r cyllid grant.
• Canolbwyntio gwaith ar gartrefi gofal gan gynnwys darparu sesiynau blasu mewn cartrefi y gall preswylwyr eu mynychu yn y gymuned.
• Cynllunio a darparu digwyddiad arddangos yn yr Ardal Ganolog.
• Gweithredu llwybrau atgyfeirio gyda Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru, tîm CAT a Heddlu GC.
Nifer fwy o bwyntiau gwybodaeth lles mewn meddygfeydd teulu.
Cynllun gweithredu wedi’i ddatblygu yn unol â’r datblygiadau newydd a phresennol.
Sefydlu gofynion monitro ac adrodd.

Mae’r Llyw-wyr
Cymunedol yn
rhan annatod o
fodel y Tîm
Adnoddau
Cymunedol ac
felly’n cael eu
hategu’n
anuniongyrchol
gan gyllid
craidd a
rhywfaint o
arian clwstwr.

MAES BLAENORIAETH AR GYFER INTEGREIDDIO: POBL AG ANABLEDDAU DYSGU A PHLANT GYDAG ANGHENION CYMHLETH, GOFALWYR
THEMA

CYFEIRIF AREA

ENW
DISGRIFIAD PROSIECT
PROSIECT

Cyllideb CYSWLLT AG
wedi'i
EGWYDDORI
chynllunio ON ICF
(e.e. Atal a
Modelau
Darparu Eraill,
Cefnogi
Annibyniaeth)
Gweler y tab
diffiniadau

CYSWLLT Â'R
FFRAMWAITH
DEILLIANNAU
CENEDLAETH
OL

Asesiad Anghenion
Poblogaeth - cyswllt
â'r Blaenoriaethau
Gweithredu
(Fersiwn Hawdd ei
Darllen)

EFFAITH A
RAGWELIR canlyniadau a
gyflawnwyd yn
17/18 I'w
defnyddio fel
targedau
gwaelodlin oni
nodir yn wahanol

Gwella cefnogaeth
iechyd a gofal
cymdeithasol ar
gyfer plant ag
anghenion cymhleth

# o blant sy’n
Amherthnasol - parhad
derbyn
gwasanaeth o
ganlyniad i’r cyllid
ychwanegol hwn =
21

Gweler y tab
diffiniadau

CERRIG MILLTIR
DARPARIAETH
ALLWEDDOL (gan
gynnwys dyddiadau
allweddol)

Cyfanswm
gwariant
Modelau AMS1.1
gwasanae
th amgen

AMS1.2

AMS1.3

Gwasanaet Mae’r prosiect yn darparu
h Diana
oriau nyrsio a HCSW
ychwanegol i blant gyda
chyflyrau meddygol
cymhleth / sy'n byrhau
bywyd i’w cadw gartref
yn eu cymunedau eu
hunain mewn ymateb i
anghenion newidiol.

16,500 1,2,4,

Nyrs
Gyswllt
Aciwt

78,874 Ymyraethau
2.3, 3.1, 3.2,
ataliol (gan
3.3, 5.1, 5.2,
gynnwys
8.1
hyrwyddo
magwraeth
teuluol, lleihau
effaith
anabledd,
lleihau’r angen
am achosion
gofal a
galluogi
annibyniaeth.)
agwedd
ragweithiol at
ofal a
chefnogaeth
hyrwyddo byw
yn annibynnol

• Gwella iechyd
emosiynol, lles
meddyliol a
gwytnwch plant a
theuluoedd
• Hyrwyddo ffordd
iachach o fyw a
lleihau
anghydraddoldeb
iechyd
• Cefnogi pobl ifanc
gydag anghenion
gofal a chefnogi
wrth drosglwyddo i
wasanaethau
oedolion

• Nifer y plant y
gall y gwasanaeth
eu cefnogi i
hwyluso dychwelyd
gartref
• Nifer y plant a
phobl ifanc gyda
phasbort ysbyty
• Nifer y plant a
phobl ifanc sydd
wedi’u cefnogi i
fynychu
apwyntiadau
cleifion allanol

22,285 • Ymyraethau
ataliol (gan
gynnwys oedi
a lleihau’r
angen am ofal
a chefnogaeth
a galluogi pobl
i fyw eu
bywydau mor
annibynnol â
phosibl).
• Agwedd
ragweithiol at
ofal a
chefnogaeth.
• Canolbwyntio
adnoddau ac
ymateb
cyflymach i
ddiwallu’r galw
a gwella
mynediad i
wasanaethau.
• Annog
cydweithio
rhwng yr
Awdurdod
Lleol a'r Bwrdd
Iechyd,
datblygu
modelau
newydd i

Datblygu mwy o
fynediad yn y
gymuned i gefnogi
pobl ag anabledd
dysgu, gan gynnwys
gwaith a
chyfeillgarwch.
• Cefnogi gofalwyr
hŷn a phobl hŷn
gydag anableddau
dysgu
• Hyrwyddo iechyd
da i bobl hŷn gydag
anableddau dysgu a
chefnogi pobl gydag
anableddau dysgu

• Adborth cleifion
(ffurflen meintiol ac
ansoddol cymysg)
• Cylch archwilio
clinigol cyn ac ar ôl
datblygu’r
gwasanaeth
(meintiol)
• Nifer blynyddol o
leoliadau newydd y
tu allan i’r ardal

Bydd y nyrs a’r nyrs
feithrin arbenigol yn
cefnogi rhieni
/gwarcheidwaid a staff
aciwt i alluogi diwallu
anghenion penodol y
grŵp hwn o blant a phobl
ifanc wrth iddynt gael eu
derbyn i'r ysbyty a phan
fydd plentyn neu berson
ifanc angen asesiadau
meddygol yn seiliedig ar
iechyd.

Sicrhau bod anghenion
iechyd pobl ag
anableddau yn cael eu
diwallu yn briodol os
byddant yn cael eu
derbyn i’r ysbyty ac felly
gwella’r broses o wella a
hwyluso rhyddhau o’r
ysbyty. Bydd y
gwasanaeth yn cynnig a
galluogi :
• Asesiad holistaidd
amserol ar gyfer y
plentyn a’r gofalwr
• Ymyrraeth ataliol a
wedi’i thargedu yn
seiliedig ar asesiad
• Cefnogaeth i staff
Hwylusydd Mae’r cais hwn am
Prosiect
Hwylusydd i gefnogi’r tîm
Blaenau
clinigol presennol i
sefydlu'r gwasanaeth
newydd, cydlynu taith y
claf ar hyd y llwybr,
gwneud y gorau o'r
cyfathrebu rhwng sawl
gweithiwr proffesiynol,
casglu data deilliannau a
bod yn bresennol yn
ystod clinigau i gyfarfod a
chyfarch cleifion a’u
gofalwyr.E8

1.3,1.5,2.3

# nosweithiau
gwely a arbedwyd
= 70
# dyddiau gwely
ysbyty a arbedwyd
99
# DTOC = 0

1.1, 1.2, 1.3,
1.4, 1.5, 1.6,
2.3, 4.1, 4.2,
5.1, 5.2, 2.1,
2.2, 3.1, 3.3,
6.1, 6.2, 7.1,
7.2, 7.3, 7.4,
8.1

Sicrhau bod bob
plentyn sy’n cael ei
dderbyn i ward aciwt
(wedi’i gynllunio) yn
cael pasbort ysbyty.
• Bydd plant sy’n aros
am brofion mewnwthiol
yn derbyn cefnogaeth
ac ymyrraeth iddynt
fedru cael y profion
hyn, er enghraifft:
gwaith disensiteiddio.
• Bydd ymweliadau
cartref yn galluogi
cydweithio rhwng yr
asiantaethau sydd
ynghlwm â darpariaeth
gwasanaeth i sicrhau
gofal effeithiol di-dor.
• Bydd plant, pobl ifanc
a rhieni/gofalwyr yn
cael gwybodaeth am
driniaethau ac
apwyntiadau mewn
fformat sy’n
ddealladwy ac yn
ymarferol.
• Bydd plant a phobl
ifanc a'u teuluoedd yn
rhoi gwybod am
brofiad cadarnhaol o
gael gwasanaethau
• Diwrnod Agored
Cyfleuster Iechyd
Blaenau Ffestiniog
• Clinigau yn dechrau
• Adolygu a mireinio'r
broses glinigau (effaith
uniongyrchol ar fodel
clinig) – llythyrau,
prosesau clinigol,
prosesau casglu data,
adnabod cleifion,
cyfathrebu, taflenni
gwybodaeth,
llywodraethu
gwybodaeth, cadw
cofnodion, storio
cofnodion, system TG i
olrhain canlyniadau
clinigau
• Mireinio’r
gwasanaeth yn
ehangach (effaith
anuniongyrchol ar
fodel clinigol) – yr
angen am gofrestr
anableddau dysgu, yr
angen am system i
dynnu sylw at gleifion
sydd angen sgrinio,
cadw’r gofrestr
anableddau dysgu yn
gyfredol

Adnoddau
ychwanegol
os yw'n
berthnasol

AMS1.4

Gofalwyr

Trosglwydd Amcanion y Prosiect
o
• Unigolion: Cefnogi
oedolion ag anableddau
dysgu a/neu Awtistiaeth i
ddysgu sgiliau newydd a
bod yn fwy annibynnol a
datblygu hyder yn eu
gallu i fod yn fwy
annibynnol.
• Cymunedol: Gwella
cyfranogiad cymunedol a
lleihau arwahanrwydd
cymdeithasol. Annog
staff cefnogi i archwilio
cyfleoedd yn y gymuned
gyda’r person.
• Gofalwr: Lleihau
dibyniaeth ar ofalwr y
teulu, gwella
disgwyliadau a hyder yng
ngallu’r un y gofalir
amdano i ddatblygu
sgiliau a chymryd risgiau.
• Gwasanaethau
Statudol: Lleihau
dibyniaeth tymor hir ar
wasanaethau statudol,
drwy sefydlu dull sydd yn
canolbwyntio ar gynnydd
a chyflawni’r canlyniadau
a gytunwyd.
• Darparwr: Sefydlu
Cefnogi
Swyddog Cefnogi
Gofalwyr
Gofalwyr llawn amser yn
(Estyn
Ysbyty Gwynedd a fydd
Allan i
yn ymdrin â gofalwyr y
Ofalwyr)
cleifion ar ward glinigol
a’r wardiau nad ydynt yn
atgyfeirio ar hyn o bryd,
gan gynnwys Hergest.
Bydd y swyddog
ychwanegol yn mynd o
amgylch y wardiau i
adnabod gofalwyr a rhoi
gwybodaeth a chyngor
pan fo angen.
Pwrpas y swydd fydd
cefnogi gofalwyr yn ystod
y cyfnod anodd hwn,
dyma pan fydd gofalwyr
yn aml yn sylweddoli eu
bod yn ofalwr neu yn
sylweddoli y byddant yn
ofalwr pan fydd yr
unigolyn yn dychwelyd
adref. Nid yw’r mwyafrif
o ofalwyr yn gwybod beth
sydd ar gael iddyn nhw.
Rydym yn esbonio’r
broses ryddhau o’r
ysbyty, beth sydd i’w
ddisgwyl pan fyddant yn
mynd adref, eu harwain a
rhoi pethau yn eu lle, fel
Tîm
Adnoddau
Cymunedol
(Rhan 2)

C1.1

Cefnogaet CSI1.1
h
Gymuned
ol ac
Integreiddi
o
Dementia D1.1

Flintshire

Datblygu
Cymuneda
u a Chaffis
Cyfeillgar i
Ddementia

Ehangu Gofal a
Chefnogaeth Dementia
yn y Gymuned trwy
ddatblygu / cynnal
Cynlluniau Cymunedol fel
Cymunedau Cyfeillgar i
Ddementia a Chaffis Cof
a chyfleoedd cynhwysol
eraill i bawb sy’n byw
gyda dementia.

46,054 Canolbwyntio
adnoddau a
gwella capasiti
Agwedd
ragweithiol at
ofal a
chefnogaeth
Ymyraethau
ataliol
Gwella capasiti
i ddiwallu’r
galw
Annog arloesi
Hyrwyddo a
gwneud y
mwyaf o fwy
yn annibynnol
Datblygu
gwaith
partneriaeth a
chydweithio

1.1, 1.2, 1.3,
1.5, 2.3, 3.1,
4.1, 4.2, 5.1,
5.2, 7.4,8.1

Gwasanaethau da,
wedi’u cydlynu, ar
gyfer pobl ag
anableddau dysgu

·
Unigolion yn
gallu cymryd
cyfrifoldeb am reoli
eu bywydau eu
hunain.
·
Gwell
synnwyr o les.
·
Teuluoedd
yn deall sut y
cefnogir y person
ifanc wrth iddo
drosglwyddo i
fywyd fel oedolyn.

Canfod buddiolwyr
prosiect posibl
Canfod partneriaid
allweddol mewn
addysg ac iechyd a
sefydlu proses.
Sefydlu proses
asesiad rhagweithiol
gyda ffocws ar atal
Cwblhau asesiadau ar
y cyd

·
Gwella
annibyniaeth a
defnydd adnoddau
a rhai mewn
cymunedau yn
unol â SSWBA
2014.
·
Hyrwyddo
hunan hyder.

33,000 • Cefnogi
bywyd ochr yn
ochr â gofalu –
Mae’n rhaid i
bob gofalwr
gael seibiant
rhesymol oddi
wrth eu
swyddogaeth
ofalu i’w
galluogi i
barhau i ofalu
a chael bywyd
y tu hwnt i
ofalu;
• canfod ac
adnabod
gofalwyr – Yr
hyn sy’n
sylfaenol i
lwyddiant
darparu gwell
canlyniadau i
ofalwyr yw’r
angen i wella
cydnabyddiaet
h gofalwyr o’u
swyddogaeth
a sicrhau y
gallant gael
mynediad i’r
gefnogaeth
131,364 Rhoddwyd
gwybod dan y
tab pobl hŷn i
osgoi dyblygu

27,024 2,6,7,8

1.1, 1.2, 1.3,
1.4, 1.5, 1.6,
2.1, 2.2, 2.3,
4.1, 4.2, 5.1,
5.2, 6.2, 7.1,
7.2, 7.3, 7.4,
7.5

·
Llai o
debygrwydd y
bydd argyfwng
teuluol yn
ailddigwydd.
Adnabod a chefnogi • Nifer y gofalwyr a
gofalwyr yn gynnar. gefnogwyd
Cefnogi gofalwyr
• Nifer yr unigolion
mewn gwaith
sy’n dychwelyd
Gofalwyr ifanc
gartref a oedd ar
restr oedi'r ysbyty.
• % y gofalwyr sy'n
teimlo bod
ganddynt fwy o
wybodaeth i
barhau i fod yn
ofalwr.
• % o ofalwyr sy’n
nodi gwelliant yn
eu lles

• Cefnogi 100 o
ofalwyr bob chwarter
• Nodi gofalwyr
anhysbys
• Cefnogaeth ar
fuddiannau sy’n cael
eu cynnig i ofalwyr
• Gweithio gyda
sefydliadau yn y
gymuned ac atgyfeirio
• Cefnogaeth
emosiynol a
chefnogaeth barhau i
bawb
• Sicrhau bod y claf yn
cael ei ryddhau yn
ddiogel o’r ysbyty a
gwella hyder y gofalwr
• Gweithio gydag
Iechyd a’r
Gwasanaethau
Cymdeithasol
• Gwella
ymwybyddiaeth gyda
staff a myfyrwyr/nyrsys
dan hyfforddiant

Rhoddwyd
Rhoddwyd gwybod Rhoddwyd gwybod
gwybod dan y dan y tab pobl hŷn i dan y tab pobl hŷn
tab pobl hŷn i osgoi dyblygu
i osgoi dyblygu
osgoi dyblygu

1,6,

Dod â
gwasanaethau
ynghyd ar gyfer pobl
hyn sydd ag
anghenion cymhleth
gan gynnwys
dementia

2 Gymuned
Cyfeillgar i
Ddementia
ychwanegol mewn
blwyddyn
4 tref i gael busnes
achrededig
cyfeillgar i
ddementia mewn
blwyddyn
Caffi
Cof/Gweithgaredd
au Cynhwysol
Theatr Clwyd i
ddarparu a chael
achrediad
Cyfeillgar i
Ddementia mewn
blwyddyn
Gwasanaethau
Hamdden Aura i
ddarparu a chael
achrediad
Cyfeillgar i
Ddementia mewn
blwyddyn

Cei Connah i gyflawn
statws DF erbyn Medi
2018 a Treffynnon
erbyn Mawrth 2019
Bwcle i achredu
busnesau erbyn
Mawrth 2019 , yr
Wyddgrug erbyn
Mehefin 2018, y Fflint
erbyn Medi 2018,
Saltney erbyn Rhagfyr
2018
Caffi
Cof/Gweithgareddau
Cynhwysol Theatr
Clwyd i ddarparu a
chael eu achredu fel
Cyfeillgar i Ddementia
Gwasanaethau
Hamdden Aura i
ddarparu a chael eu
hachredu fel Cyfeillgar
i Ddementia

un swyddog
wedi'I gyflogi
trwy gyllid
gan PBC a
Chyngor
Gwynedd

Ymyrraeth EIP1.1
Gynnar ac
Atal

EIP1.2

Ymyrraeth
wedi'i
dargedu i
blant ag
anghenion
cymhleth

Capasiti gweithiwr
cymdeithasol wedi’i
dargedu i gefnogi plant a
phobl ifanc gydag
anghenion cymhleth, a'u
teuluoedd.

Dychwelyd 3 elfen gwasanaeth i
ac Atal
gefnogi plant a phobl
(RAP)
ifanc gydag anghenion
cymhleth (a’u teuluoedd)
yn nes at adref.
Mae gan ddarparwr
trydydd sector gontract i
ddarparu:
1.Ailsefydlu a
chefnogaeth therapiwtig
2.Darparu datrysiadau i
atal y teulu rhag chwalu
a/neu waethygu
anghenion gan arwain at
leoliad risg y tu allan i’r
sir

45,227 1, 4,

250,000 Ymyraethau
ataliol
Datblygu
gwaith
partneriaeth a
chydweithio

2,7.4

Gwella cefnogaeth
iechyd a gofal
cymdeithasol i bobl
ag anghenion
cymhleth

# yr atgyfeiriadau Amherthnasol - parhad
newydd bob
chwarter NEWYDD
Cyfanswm # ar
lwyth achosion ar
gwell cefnogaeth ar ddiwedd y
gyfer iechyd meddwl chwarter - tua 20 y
plant
chwarter
% y plant sy’n
gwell gwasanaethau cyflawni’r hyn sy’n
bwysig iddynt cefnogi teulu
NEWYDD
gwasanaethau da
yn cydweithio i
gefnogi gofalwyr

2.3
3.1/3.2
4.1
5.2
7.4

Gwella cefnogaeth
iechyd a gofal
cymdeithasol i bobl
ag anghenion
cymhleth

Nifer y bobl a
gefnogwyd
TARGED X o bobl
newydd y chwarter
AROS AM
FANYLION

gwell cefnogaeth ar
gyfer iechyd meddwl % y bobl a
plant
roddodd wybod am
wahaniaeth
gwell gwasanaethau cadarnhaol
TARGED
cefnogi teulu
gwasanaethau da
yn cydweithio i
gefnogi gofalwyr

Mae’r drydedd elfen
wedi’i harwain gan CSFf i
gynyddu capasiti maethu
ar gyfer plant Darpariaeth
Adsefydlu ac Ôl-Ofal i
ddarparu seibiant i
deuluoedd (sy’n aml yn
ofalwyr maeth eu hunain)

EIP1.3

EIP1.4

Dychwelyd Bydd y darparwr yn
ac Atal
gweithio mewn cyd(RAP)
destun amlasiantaeth, a
thrwy gyfrwng gwaith
therapiwtig, darparu
ymyrraeth gynnar a
gwasanaeth therapi
ataliol ar gyfer plant, pobl
ifanc, eu gofalwyr ac
addysg. Bydd yr
ymyrraeth yn ceisio
lleihau’r risg o chwalu
teuluoedd neu leoliadau.
Mae hyn yn cynrychioli
symud oddi wrth
ddarpariaeth barhaus
tuag at ymyrraeth gynnar
ac ataliol, integredig ar
draws iechyd a gofal
cymdeithasol ar draws
dau awdurdod.

106,440 Ymyraethau
ataliol

Tîm IMPACT ,
cynnig
Therapi
Cyfathrebu
Awtistiaeth
Cyn Ysgol
(wedi'i
wella gan
Gerddoriae
th
Rhyngweit
hiol ar
gyfer plant
sydd
wedi'u
heffeithio
yn fwy
difrifol)

200,076 Canolbwyntio
adnoddau a
gwella
• Agwedd
ragweithiol at
ofal a
chefnogaeth.
• Sefydlu
ymyraethau
ataliol

Mae Therapi Cyfathrebu
Awtistiaeth Cyn Ysgol
(PACT) a Cherddoriaeth
Rhyngweithiol (IM, neu
Therapi Rhyngweithio
Cerddorol, a nodir isod)
yn therapïau yn seiliedig
ar dystiolaeth, wedi’i
gynllunio i wella
“symptomau” craidd
awtistiaeth trwy geisio
adfer prosesau datblygu
naturiol. Bydd y rhiant a’r
therapydd yn cydweithio
fel partneriaid gan
ddefnyddio adborth fideo
i ddehongli patrymau
cyfathrebu dryslyd y
plentyn, a dod o hyd i
ffyrdd o ymateb a fydd yn
helpu’r plentyn i gymryd
rhan mewn rhyngweithio
a datblygu cyfathrebu
cliriach. Mae PACT yn
rhoi rhieni wrth galon
helpu eu plentyn, gan
geisio rhoi’r sgiliau iddynt
i ddeall cyfathrebu eu
plentyn, i’w grymuso i
ymateb, a gwella eu
morâl a hyder. Mae
rhieni wedi’u grymuso i

2.3
3.1
3.2
Datblygu
4.1
gwaith
5.2
partneriaeth a 7.4
chydweithio

Gwella cefnogaeth
iechyd a gofal
cymdeithasol i bobl
ag anghenion
cymhleth

Nifer y bobl a
Dim: cynllun yn gwbl
gefnogwyd
weithredol
TARGED 28 o bobl
newydd y chwarter

% y bobl a
gwell cefnogaeth ar roddodd wybod am
gyfer iechyd meddwl wahaniaeth
cadarnhaol
plant
TARGED 81%
gwell gwasanaethau
cefnogi teulu
gwasanaethau da
yn cydweithio i
gefnogi gofalwyr

1.3, 1.5, 2.1,
2.2, 2.3, 3.1,
3.2, 5.1, 5.2,
8.1

• Gwella iechyd
emosiynol, lles
meddyliol a
gwytnwch plant a
theuluoedd
• Hyrwyddo ffordd
iachach o fyw a
lleihau
anghydraddoldeb
iechyd
• Cefnogi pobl ifanc
gydag anghenion
gofal a chefnogi
wrth drosglwyddo i
wasanaethau
oedolion

• Nifer y bobl a
gefnogwyd
• % o bobl a
roddodd wybod am
wahaniaeth
cadarnhaol

Bydd y prosiect yn
adeiladu ar waith a
wnaed hyd yma i
ddatblygu gwasanaeth
PACT cynhwysfawr ar
draws wahanol
wasanaethau a
disgyblaethau. Bydd
yn cael ei gynnig lle
bynnag y bo’n briodol
ac yn gymesur i’r
angen. Bydd y
prosiect yn cyfrannu
yn weithredol at
sefydlu agwedd mwy
ystyrlon a chyson at
ymyrraeth gynnar ar
gyfer anhwylderau
cyfathrebu yng
Ngwynedd ac Ynys
Môn. Yn benodol:
A. Adeiladu ar waith
cyfredol i ddatblygu
gwasanaeth ymyrraeth
gynnar cynaliadwy,
amlddisgyblaeth,
amlasiantaeth,
gwasanaeth ymyrraeth
gynnar i fynd i’r afael â
nodweddion craidd
awtistiaeth ac
anabledd cyfathrebu

EIP1.5

Cefnogaet
h ac
Ymyrraeth
ar gyfer
ADHD

EIP1.6

Seibiant
Byr

EIP1.7

Canolfanna
u Datblygu
Plant
(CDC)

Bydd darparu nyrs band
6 a seicolegydd
cynorthwyol band 4 yn
gwella’r gwasanaeth
cyfredol ar gyfer plant a
phobl ifanc sydd wedi
cael diagnosis ADHD,
sy’n cael ei ddatblygu
gan uwch arbenigwr
nyrsio ac yn cael ei
arwain ar hyn o bryd gan
seicolegydd ymgynghorol
a seicolegydd clinigol
sy’n asesu a rhoi
meddyginiaeth a monitro
ar hyn o bryd. Bydd 7.5
awr ychwanegol gan
seicolegydd clinigol yn
rhoi goruchwyliaeth i’r tîm
ynglŷn ag ymyrraeth a
strategaethau atal. Ar
hyn o bryd, mae
ymyriadau penodol ar
gyfer y grŵp plant a
phobl ifanc a theuluoedd
yn gyfyngedig iawn.
Bydd y tîm arfaethedig
hwn yn gweithio fel rhan
o wasanaeth
niwroddatblygiadol yn y
Gorllewin mewn
cydweithrediad â thimau
Bydd y prosiect yn
adeiladu ar, a gwella'r
gwasanaethau Seibiant
Byr cyfredol a gwella a
datblygu'r ystod o
ddewisiadau sydd ar gael
i ddiwallu anghenion
plant anabl, pobl ifanc
a'u teuluoedd yn dilyn
asesiadau amlasiantaeth.
Bydd y datblygiadau yn
gweithredu ar draws
Gwynedd a Môn

Mae’r prosiect yn ceisio
integreiddio
gwasanaethau i blant 0-5
oed sydd ag anableddau
cymhleth a sicrhau bod
cysondeb o ran
cymhwysedd. Mae’r
ddwy ganolfan yn
darparu canolfan i
deuluoedd ei defnyddio
pan fyddant angen
cefnogaeth gan ystod o
ddisgyblaethau. Mae
integreiddio gyda
chydweithwyr o’r
Awdurdod Lleol gan
gynnwys Addysg a
Gwasanaethau
Cymdeithasol yn cefnogi
darpariaeth asesiad ac
ymyrraeth holistaidd.
Mae gweithredu’r
prosiect wedi galluogi
rhagor o deuluoedd i
ddefnyddio’r canolfannau
a manteisio o’r
gefnogaeth y gallwn ei
darparu. Rydym wedi
darparu ymyrraeth fesul
cam gan sicrhau y gallwn
ddarparu ymyrraeth a
chefnogaeth mewn modd

100,495 Canolbwyntio
adnoddau a
gwella
• Agwedd
ragweithiol at
ofal a
chefnogaeth.
• Sefydlu
ymyraethau
ataliol.

2.1, 2.2, 2.3,
5.1, 5.2, 8.1

• Gwella iechyd
emosiynol, lles
meddyliol a
gwytnwch plant a
theuluoedd
• Hyrwyddo ffordd
iachach o fyw a
lleihau
anghydraddoldeb
iechyd
• Cefnogi pobl ifanc
gydag anghenion
gofal a chefnogi
wrth drosglwyddo i
wasanaethau
oedolion

• Nifer y bobl a
gefnogwyd
• % o bobl a
roddodd wybod am
wahaniaeth
cadarnhaol

Bydd pob rhiant gyda
plentyn/person ifanc
newydd gael diagnosis
yn cael cynnig
gweithdy ‘newydd gael
diagnosis’
• Bydd y rhaglen
rhianta blynyddoedd
rhyfeddol yn rhoi
gwybodaeth a dulliau i
rieni i reoli ymddygiad
heriol gartref
• Bydd teuluoedd yn
cael cefnogaeth gyda
phroblemau cysgu
heriol
• Bydd teuluoedd yn
gallu cael mynediad i
gefnogaeth a chyngor
gan dîm cymysgedd
sgiliau
• Bydd teuluoedd yn
manteisio o ddatblygu
cynllun cefnogi
ymddygiad cadarnhaol

145,079 Canolbwyntio 5.1, 5.2, 2.1,
adnoddau a
2.2, 2.3
gwella
• Agwedd
ragweithiol at
ofal a
chefnogaeth.
• Sefydlu
ymyraethau
ataliol.
• Annog
arloesi.
• Hyrwyddo a
gwneud y
gorau o fyw yn
annibynnol.
• Cefnogi
datrysiadau
llety lleol

• Gwella iechyd
emosiynol, lles
meddyliol a
gwytnwch plant a
theuluoedd
• Hyrwyddo ffordd
iach o fyw a lleihau
anghydraddoldeb
iechyd
• Cefnogi pobl ifanc
gydag anghenion
gofal a chefnogaeth
wrth drosglwyddo i
wasanaethau
oedolion

Mae gan blant a
phobl ifanc anabl
ystod ehangach o
weithgareddau a
chyfleoedd i
gymryd rhan
ynddynt mewn
amgylcheddau
diogel a chefnogol
• Mae gan
deuluoedd, rhieni a
gofalwyr well
gwytnwch a gwell
lles emosiynol
• Mae perthnasau
mewn teuluoedd
yn fwy sefydlog
• Gellir ailfuddsoddi arian a
wariwyd ar
leoliadau cost
uchel ar
wasanaethau
cadarnhaol ac
ataliol

Gweledigaeth a
gytunwyd ar gyfer y
gwasanaeth gyda’r holl
fudd-ddeiliaid
• Datblygu Cynllun
Gwasanaeth yn unol
â’r cyllidebau
presennol sydd ar gael
• Recriwtio
gwirfoddolwyr,
gofalwyr seibiant byr
ffurfiol ac anffurfiol,
cymhorthwyr personol
taliadau uniongyrchol,
yn rhagweithiol
• Gwasanaeth yn
weithredol

283,098 Canolbwyntio
adnoddau a
gwella capasiti
155,338
(CCBC) Agwedd
127,760 ragweithiol at
(DCC) ofal a
chefnogaeth.
Ymyraethau
ataliol.
Gwella capasiti
i ddiwallu’r
galw.
Annog arloesi
Hyrwyddo a
gwneud y
gorau o fyw yn
annibynnol.
Datblygu
gwaith
partneriaeth a
chydweithio

1.1, 1.2, 1.3,
1.5, 2.3, 3.1,
4.1, 4.2, 5.1,
5.2, 7.4,8.1

Canlyniadau a
gytunwyd
• Nifer y bobl a
gefnogwyd
• % o bobl a
roddodd wybod am
• gwella cefnogaeth ·Rhoddodd
iechyd a gofal
teuluoedd wybod
cymdeithasol i blant am well lles yn
ag anghenion
dilyn ymyrraeth –
cymhleth
gwerthusiad
• gwell cefnogaeth gofalwr.
ar gyfer iechyd
·Amseroedd aros
meddwl plant
is ar gyfer asesu
• pob plentyn yn
ac ymyrraeth.
ddiogel ac iach o
·Llai o
feichiogrwydd hyd
apwyntiadau DNA
at ddwy oed
fel y gall
• atal gordewdra
deuluoedd gael
mewn plentyndod
mynediad i’r rhai
• gwell
sydd ynghlwm â’r
gwasanaethau
plentyn ac nad oes
cefnogi teuluoedd
rhaid iddynt deithio
i amryw o
apwyntiadau.
·Lleihad mewn
ailatgyfeiriadau i
wasanaethau trwy
gefnogi galluogi ac
annibyniaeth (er
bod rhaid
cydnabod y gall
rhai plant ag
anghenion
cymhleth iawn fod
angen cefnogaeth
barhaus).
·Lleihad mewn

Mae hwn yn brosiect
cylchol ar gyfer
2018/19 ac rydym
wedi penodi a
hyfforddi’r rhan fwyaf o
staff ac yn parhau i
adolygu’r effaith ar
ddarpariaeth
gwasanaeth.

75% o
seibiannau
byr swydd
rheolwr wedi'i
ariannu o
gyllid craidd
Gwynedd

EIP1.8

Codymau F1.1

Cynnydd

PR1.1

Gwasanaet
h
Anabledda
u Dysgu
Plant a
Phobl Ifanc

Asesiad
Risg
Amlffactor
ar gyfer
rheoli ac
atal
codymau

Gwasanaet
h cynnydd
ar gyfer
oedolion
ag
anabledda
u

Mae’r gwasanaeth yn
rhoi cefnogaeth i blant a
phobl ifanc 5-18 oed a’u
teuluoedd yn siroedd
Conwy a Dinbych.
Gydag adnoddau staffio
ychwanegol rydym wedi
gallu rhoi cefnogaeth i
deuluoedd ac atal yr
argyfwng rhag
gwaethygu, a chwalu’r
teulu. Mae’r prosiect yn
hyrwyddo gallu ac
annibyniaeth teuluoedd i
gefnogi eu
plentyn/person ifanc yng
nghartref y teulu, gan
gael cefnogaeth drwy
gydol y penwythnos a'r
gyda'r nosau.
Rydym hefyd wedi
cefnogi plant a phobl
ifanc gydag ymddygiad
heriol difrifol i gael
gwasanaethau
cymunedol drwy
gyfnodau gwyliau a
chymryd rhan mewn
gweithdai yn y ganolfan,
gan ddatblygu sgiliau
byw bob dydd.

392,974 Canolbwyntio
adnoddau a
215,628 gwella capasiti
(CBSC)
177,346 Agwedd
(DCC) ragweithiol at
ofal a
Llys chefnogaeth.
Gogarth /
Ymddygia Ymyraethau
d Heriol / ataliol.
Cynllun
Gwyliau – Gwella capasiti
86,315 i ddiwallu’r
(CBSC yn galw.
unig)
Annog arloesi

1.1, 1.2, 1.3,
1.4, 1.5, 1.6,
2.1, 2.2, 2.3,
3.1,3.3, 4.2,
6.1, 7.5, 8.1

Hyrwyddo a
gwneud y
gorau o fyw yn
annibynnol

Ariannu gwasanaeth am
2 x 0.5 WTE Hyfforddwr
Technegol Band 4, wedi’i
gefnogi gan
Ffisiotherapydd profiadol
(wedi’i ariannu am awr yr
wythnos, Band 7), i
gynnal Asesiadau Risg
Amlffactor ar gyfer pobl
hŷn sy’n byw yn y
gymuned yn unol â’r
model gwasanaeth Atal
Codymau Gogledd
Cymru sy’n seiliedig ar
dystiolaeth

28,622 3,6

Tîm o weithwyr
proffesiynol
amlddisgyblaeth i
gefnogaeth pobl gydag
anableddau yn eu cartrefi
eu hunain i ddysgu
sgiliau newydd a dod yn
fwy annibynnol fel eu bod
yn dibynnu llai ar
gefnogaeth staff

50,288 2,6

• gwella cefnogaeth
iechyd a gofal
cymdeithasol i blant
ag anghenion
cymhleth
• gwell cefnogaeth
ar gyfer iechyd
meddwl plant
• pob plentyn yn
ddiogel ac iach o
feichiogrwydd hyd
at ddwy oed
• atal gordewdra
mewn plentyndod
• gwell
gwasanaethau
cefnogi teuluoedd.
• Gwasanaethau da,
wedi’u cydlynu, ar
gyfer pobl ag
anableddau dysgu

·Rhoddodd
teuluoedd wybod
am well lles yn
dilyn ymyrraeth –
gwerthusiad
gofalwr.
·Amseroedd aros
is ar gyfer asesu
ac ymyrraeth.
·
Gwell
sefydlogrwydd
teulu / llai o
debygolrwydd y
bydd argyfwng
teulu yn
ailddigwydd,
lleihad mewn
atgyfeiriadau.
·
Mesur yr
amser rhwng y
cais am ymyrraeth
a darparu.
·
Adolygu
faint o deuluoedd
sy’n cael eu
cefnogi y tu allan i
oriau.
·
Mesur hyd
yr ymyrraeth.
·
Lleihad
mewn defnydd
gwasanaethau
2 Dod â
# yr asesiadau risg
gwasanaethau
amlffactor a
ynghyd ar gyfer pobl gwblhawyd = 363
hŷn ag anghenion
cymhleth gan
gynnwys dementia

Mae hwn yn brosiect
cylchol ar gyfer
2018/19 ac rydym
wedi penodi a
hyfforddi’r rhan fwyaf o
staff ac yn parhau i
adolygu’r effaith ar
ddarpariaeth
gwasanaeth.

Amherthnasol - parhad

gwasanaethau da
yn cydweithio i
gefnogi gofalwyr,
gan gynnwys
gofalwyr ifanc.

1,2.1,2.2,8.1

Gwasanaethau da,
wedi’u cydlynu, ar
gyfer pobl ag
anableddau dysgu

NEWYDD ar gyfer
18/19
# unigolion sydd
wedi’u cefnogi
trwy’r gwasanaeth
yn y chwarter i
gyflawni’r
amcanion a
gytunwyd yn
unigol.
EFFAITH A
RAGWELIR =
isafswm o 6 gan y
cynigir cefnogaeth
ddwys

Mae cerrig milltir yn
bwrpasol ar gyfer bob
defnyddiwr
gwasanaeth sy’n cael
ei gefnogi:

Er bod yr
agwedd
gyffredinol
hon wedi'i
chymryd gan
y
Gwasanaeth
Cyfeiriad 1 (dienw)
Monitro ffigurau/oriau Anableddau
cyfan, mae
o’r ffurflen sgiliau
ICF wedi
meincnodi yn
ariannu 1
chwarterol i nodi
swydd
effaith y gwaith ar
Gweithiwr
becynnau gofal
Cymdeithasol
(a
Cyfeiriad 2 – Mae
ffisiotherapyd
anghenion unigolion
d a therapydd
Y MAE
yn golygu na ellir
% o unigolion â
mesur cynnydd mewn galwedigaeth
ol rhan
phecyn gofal a
lleihad pecynnau
amser) i
ariennir (o’r
gofal; ond mewn
gyflawni
meincnod ar
cynnydd datblygiad
newid
ddechrau’r
unigol
penodol
gwasanaeth)
EFFAITH A
Cyfeiriad 3 – Gweithio mewn
gwasanaeth
RAGWELIR =
gyda darparwr
byw â
75% o unigolion yn annibynnol i fod yn
chefnogaeth
greadigol yn yr oriau
y gwasanaeth
cefnogi a ddyrennir a AD, fel y
nodwyd yn y
defnyddio teleofal i
% o oriau pecyn
annog cymryd risgiau cynllun
gofal a ariennir
gwaith. Maent
cadarnhaol.
EFFAITH A
wedi cael
RAGWELIR = 25%

PR1.2

Cynnydd

Tîm o weithwyr
proffesiynol
amlddisgyblaeth i
gefnogaeth pobl gydag
anableddau yn eu cartrefi
eu hunain i ddysgu
sgiliau newydd a dod yn
fwy annibynnol fel eu bod
yn dibynnu llai ar
gefnogaeth staff.

73,856 Agwedd
4.1
ragweithiol at 4.2
ofal a
chefnogaeth
hyrwyddo byw
yn annibynnol

Gwasanaethau da,
wedi’u cydlynu, ar
gyfer pobl ag
anableddau dysgu

Nifer y bobl
newydd a
gefnogwyd
TARGED 3 y
chwarter

Dim: cynllun yn gwbl
weithredol

Nifer y timau staff
newydd yr
ymgysylltwyd â
nhw
TARGED 3 y
chwarter
Nifer y timau staff
sy’n rhoi gwybod
am newid
cadarnhaol
TARGED 2 y
chwarter
% y bobl a
roddodd wybod am
wahaniaeth
cadarnhaol
TARGED 100%

PR1.3

PR1.4

Cefnogi
Prosiect

PS1.1

Cefnogaet Bydd ffocws yr ymyrraeth
h
ar gyflwyno defnydd
Weithredol agwedd sefydledig y
model cefnogi
gweithredol ar gyfer
unigolion sy’n byw mewn
gwasanaethau
cymunedol gydag
anableddau dysgu, a’r
potensial i arddangos
ymddygiad heriol. Bydd
pecyn hyfforddiant yn
cael ei ddatblygu ar gyfer
darparwyr gwasanaeth er
mwyn sefydlu egwyddor
Cefnogaeth Ymddygiad
Cadarnhaol a
Chefnogaeth Weithredol
yn eu sefydliadau. Bydd
diwylliant o wella
ansawdd bywyd a lleihau
ymddygiad sy’n herio yn
cael ei sefydlu trwy well
cyfranogiad ac
ymgysylltu gweithredol
mewn gweithgareddau
gwerthfawr ac ystyrlon.
Bydd yr agwedd wedi’i
thanategu gan gynllunio
sy’n canolbwyntio ar yr
unigolyn a gwell
systemau atal gan wella
Cynnydd / Cefnogi oedolion gydag
Atal
anableddau dysgu i fod
mor annibynnol â phosibl
yn eu cymunedau eu
hunain yn unol ag
egwyddorion Deddf
Gwasanaethau
Cymdeithasol a Lles
(Cymru) 2014.
Cynnydd –
Gwasanaethau Dydd:
Bydd hyn yn cael ei
gyflawni trwy ddatblygu’r
gwaith a gwblhawyd
eisoes o ran cynlluniau
cynnydd yn ystod 2017.
Byddwn yn dadansoddi
data’r gwaith hwn a
chynhyrchu adroddiad
“beth rydym eisiau” y
byddwn yn ei rannu o
fewn yr adran a gyda’r
3ydd sector a cyflenwyr
preifat. Byddwn yn creu
system yn seiliedig ar
bwyntiau sy’n ein galluogi
i:
1. Ddadansoddi a yw’r
adnoddau a ddyrennir i
ganolfannau dydd yn
rhoi’r gwerth gorau i ni.
2. Edrych ar lle y mae
Cefnogi
Rhaglen
Darparu arweinyddiaeth
a chefnogaeth rheoli
rhaglen ar gyfer rhaglen
ICF Wrecsam yn ogystal
â rhaglen drawsnewid
ehangach y partneriaid

262,110 • Agwedd
ragweithiol at
gefnogi ac
archwilio
cyfleoedd.
• Canolbwyntio
adnoddau a
gwella
capasiti.
• Hyrwyddo a
gwneud y
gorau o fyw yn
annibynnol.
• Ymyraethau
ataliol (gan
gynnwys
lleihau effaith
anabledd,
lleihau’r angen
am gefnogaeth
a galluogi pobl
i fyw eu
bywydau mor
annibynnol â
phosibl.
• Defnyddio
addasiadau,
gwneud
cyfraniad
sylweddol i
helpu pobl i
barhau i fyw
115,196 • Annog
arloesi a
datblygu
modelau
newydd o
ddarparu
gwasanaethau
integredig
cynaliadwy.
• Cydweithredu
wrth asesu
anghenion a
chynllunio
gwasanaeth
• Ymyraethau
ataliol i osgoi
derbyniadau i
gartrefi gofal.
• hyrwyddo
byw yn
annibynnol
• agwedd
ragweithiol at
ofal a
chefnogaeth.

1.1, 1.2, 1,3,
1.4, 1.5, 1.6,
2.1, 2.2, 2.3,
3.1, 4.1, 4.2,
5.1, 5.2, 6.1,
6.2, 7.1, 7.2,
7.3, 7.4, 8.1

Mynd i’r afael â’r
angen i weithio gyda
darparwyr i
ddatblygu'r
weledigaeth a
chynllunio’r ffordd
ymlaen. Gall peidio
gweithio fel hyn
olygu diffyg
cyfleoedd ar gyfer
unigolion ag
anghenion cymhleth
a gorwasanaethu
pobl.

1] Nifer unigolion a
gefnogwyd
2] Nifer unigolion
sydd â PBSP/
cynllun cefnogi
gweithredol neu
gynllun cynnydd
wedi’i sefydlu.
3] % unigolion
sydd wedi cyflawni
eu canlyniadau
personol.

1.1,1.2,1.3,1.4,
1.5,2.1,2.3,3.1,
3.3,4.1,4.2,5.1,
5.2,6.1,6.2,7.1,
7.3,8.1

Datblygu mwy o
fynediad yn y
gymuned i gefnogi
pobl ag anabledd
dysgu, gan gynnwys
gwaith a
chyfeillgarwch.

Cynnydd
(Gwasanaethau
Dydd):
• Nifer y
sefydliadau allanol
sy’n cael mynediad
i’r adroddiad “beth
rydym eisiau”
• Nifer y
cyfranogwyr sy’n
cymryd rhan mewn
gweithgareddau
cymunedol
• Nifer y cyfleoedd
newydd a
ddatblygwyd yn y
gymuned
• Nifer y cynlluniau
cynnydd a
ddatblygwyd
• Nifer y bobl sydd
wedi cael sgôr
anabledd “seiliedig
ar bwyntiau”
Cynnydd (Llawr y
Dref Symud
Ymlaen):
• % o dargedau a
gyflawnwyd gan

64,686 Perthnasol i
bawb

Perthnasol i
bawb

Pob prosiect yn
darparu
Mecanweithiau
rhoi gwybod wedi’u
sefydlu ac
adroddiadau yn
cael eu cyflwyno ar
amser
Gwella gwaith
partneriaeth

• Hyrwyddo iechyd da

Chwarter 1
1. Nodi ymgeiswyr i
fod yn bencampwyr Ebrill 2018
2 Hyfforddi staff
prosiect (i gasglu data
sylfaenol a hwyluso
hyfforddiant (ystafell
ddosbarth a
rhyngweithiol) - Ebrill
2018
3 Cytuno ar ddulliau
cofnodi sylfaenol (gan
gynnwys ond ddim yn
gyfyngedig i):
• Cynnal sesiynau
hyfforddi
• Manylion
cyfranogwyr
• MAS
• QABF
• Mesur ymgysylltiad
ystyrlon
• Mesur AS Mansell
• Dangosydd Ansawdd
Bywyd (BILD)
• Arolygon
bodlonrwydd staff
• Lefel atgyfeirio AS
SPOA
Chwarter 2 a 3
Cynnydd
(Gwasanaethau
Dydd):
Diwedd chwarter 1:
cynhyrchu adroddiad
“Beth rydym ei eisiau”
Diwedd chwarter 2:
cwblhau’r sgorau
seiliedig ar bwyntiau
Diwedd chwarter 3:
cynyddu nifer y
cyfleoedd a
gweithgareddau
gwirfoddoli yn y
gymuned
Diwedd chwarter 4:
adolygu nifer o
ganlyniadau personol
sydd wedi’u cyflawni
Diwedd chwarter 4:
cwblhau’r arolwg o
adeiladau hygyrch a
chyfleusterau toiled ar
yr ynys.
Cynnydd (Llawr y Dref
symud ymlaen):
Diwedd chwarter 1:
cytuno ar y model
gwasanaeth cefnogi
Diwedd chwarter 1: y
llwybrau i mewn ac
Dim: cynllun yn gwbl
weithredol

PS1.2

SPOA

SP1.1

Cam i
SUSD1.1
Fyny Cam
i Lawr

Cynnydd

Amcanion y Prosiect
• Unigolion: Cefnogi
oedolion ag anableddau
dysgu a/neu Awtistiaeth i
ddysgu sgiliau newydd a
bod yn fwy annibynnol a
datblygu hyder yn eu
gallu i fod yn fwy
annibynnol.
• Cymunedol: Gwella
cyfranogiad cymunedol a
lleihau arwahanrwydd
cymdeithasol. Annog
staff cefnogi i archwilio
cyfleoedd yn y gymuned
gyda’r person.
• Gofalwr: Lleihau
dibyniaeth ar ofalwr y
teulu, gwella
disgwyliadau a hyder yng
ngallu’r un y gofalir
amdano i ddatblygu
sgiliau a chymryd risgiau.
• Gwasanaethau
Statudol: Lleihau
dibyniaeth tymor hir ar
wasanaethau statudol,
drwy sefydlu dull sydd yn
canolbwyntio ar gynnydd
a chyflawni’r canlyniadau
a gytunwyd.
• Darparwr: Sefydlu
Cydlynydd Darparu gwybodaeth,
SPOA
cyfeirio ac atgyfeirio at
Trydydd
gefnogaeth sydd ar gael
Sector
yn y trydydd sector a’r
gymuned; gyda’r nod o
gynnal annibyniaeth a
gwella lles.

223,130 Canolbwyntio
adnoddau a
102,730 gwella capasiti
(CCBC) Agwedd
120,400 ragweithiol at
(DCC) ofal a
chefnogaeth
Ymyraethau
ataliol
Gwella capasiti
i ddiwallu’r
galw
Annog arloesi
Hyrwyddo a
gwneud y
mwyaf o fwy
yn annibynnol
Datblygu
gwaith
partneriaeth a
chydweithio

Cam i fyny Prynu gwelyau mewn
/ Cam i
cartref gofal i ddarparu
lawr
gofal cam i fyny neu gam
i lawr. Trwy ddarparu
gofal yn seiliedig ar
welyau, y nod yw lleihau
risg o fynd i’r ysbyty neu i
wely tymor hir neu
leihau’r amser a
dreuliwyd mewn gwely
acíwt neu gymunedol.

338,414 Agwedd
ragweithiol at
ofal a
chefnogaeth

Mae preswylwyr hefyd yn
cael eu cefnogi gan
Weithiwr Cymdeithasol
a/neu Therapydd
Galwedigaethol yn ôl yr
angen
+E38

28,036 3,6,7,8

1.1, 1.2, 1.3,
1.4, 1.5, 1.6,
2.1, 2.2, 2.3,
3.1, 3.2, 3.3,
4.1, 4.2, 5.1,
5.2, 6.1, 6.2,
7.1, 7.4, 8.1

Gwasanaethau da,
wedi’u cydlynu, ar
gyfer pobl ag
anableddau dysgu

1,2.1,2.2,4.2,7. Cydweithio fwy
1

1.1
1.4
1.5
8.1

Ymyraethau
ataliol
Hybu a
gwneud y
gorau o fyw’n
annibynnol

Canlyniad
·
Cefnogaeth
uniongyrchol yn
cael ei ddarparu.
·
Nifer o bobl
sy’n cael eu
cefnogi gan y
prosiect hwn.

Ebrill 2018 –
adnewyddu swyddi a
chontractau er mwyn
cadw’r tîm staff a
benodwyd yn
flaenorol.
Mai 2018 – Adolygu
canfyddiadau o
2017/18 a diweddaru’r
Canlyniadau
gwersi a ddysgwyd –
Bydd defnyddwyr addasu prosesau a
gwasanaeth …
llwybrau yn dilyn
·
Wedi dysgu canfyddiadau.
sgiliau newydd
Gorffennaf 2018 –
·
Dibynnu llai Adolygiad Chwarter 1 i
ar ofalwyr yn y
fonitro llwyddiant
teulu
canlyniadau i
·
Wedi
unigolion.
gwneud ffrindiau
Hydref 2018 –
newydd
Adolygiad Chwarter 2 i
·
Paratoi yn
fonitro llwyddiant
well ar gyfer byw
canlyniadau i
yn gymunedol
unigolion.
·
Bod yn fwy Ionawr 2019 –
hyderus am gael
Adolygiad Chwarter 3 i
gweithgareddau
fonitro llwyddiant
cymunedol
canlyniadau i
unigolion.
Canlyniad
Ebrill 2019 – Adolygiad
Bydd gofalwyr
Chwarter 4 i fonitro
yn…
llwyddiant canlyniadau
·
Teimlo eu
i unigolion.
# o ACHOSION
Amherthnasol - parhad
NEWYDD = 301
# o unigolion sydd
wedi cyflawni'r hyn
sy’n bwysig iddynt
I’W DDIFFINIO

Cefnogi sefydliadau Nifer derbyniadau i
sy'n darparu gofal
wely
C1- Ebrill
TARGED 23 y
Cydweithio fwy
chwarter
Sicrhau darpariaeth 5
gwely SU/SD gan
% derbyniadau o ddarparwr cartref gofal
gam i fyny
arall
TARGED 50%
% derbyniadau o
gam i lawr
TARGED 50%

Datblygu
gwaith
partneriaeth a
chydweithio

Nifer nosweithiau y
bydd pobl wedi’u
cefnogi mewn
gwely
TARGED 987 y
chwarter
% sy’n dychwelyd
gartref
TARGED 15%
% wedi’u derbyn i’r
ysbyty
TARGED 19%
% mewn gofal
tymor hir
TARGED 29%

SUSD1.2

Cam i fyny Sefydlu Gwasanaeth
/ Cam i
Cefnogi Uwch ar gyfer
lawr
Plant Dan Ofal (Sefydlu
Model Cam i Fyny Cam i
Lawr) Mae Profiadau
Niweidiol yn Ystod
Plentyndod, cyn dod yn
Blentyn Dan Ofal, yn cael
effaith sylweddol ar
ddatblygiad plentyn neu
berson ifanc, sy’n gofyn
am ofal a chefnogaeth i
leihau ymyrraeth a
methiant lleoliadau.
Mae’r “gwasanaeth
cefnogi uwch ar gyfer
Plant Dan Ofal” wedi’i
gynllunio i ddarparu gofal
diogel sy’n meithrin
plentyn neu berson ifanc
mewn amgylchedd mwy
strwythuredig na’r lleoliad
maeth ‘arferol’, neu
leoliad teulu, ac mae’n
darparu gwell
canlyniadau ac yn
ddewis arall cost
effeithiol yn lle gofal
preswyl sydd bob amser
yn ‘ddewis olaf’.
Bydd y Gwasanaeth

130,277 Canolbwyntio
adnoddau a
gwella capasiti
Agwedd
ragweithiol at
ofal a
chefnogaeth
Ymyraethau
ataliol
Gwella capasiti
i ddiwallu’r
galw
Annog arloesi
Hyrwyddo a
gwneud y
mwyaf o fwy
yn annibynnol
Datblygu
gwaith
partneriaeth a
chydweithio

1.1, 1.2, 1.3,
1.4, 1.5, 1.6,
2.1, 2.2, 2.3,
3.1, 3.2, 3.3,
4.1, 4.2, 5.1,
5.2, 6.1, 6.2,
7.1, 7.4, 8.1

Cefnogi sefydliadau
sy'n darparu gofal
· Cynnydd plentyn
gan gynnwys:
Cydweithio fwy
· Plentyn yn cael
mynediad i addysg
· Plentyn yn cael
mynediad i glybiau
cymunedol

Datblygu llwybr
atgyfeirio
• Cyflogi seicolegydd a
staff cefnogi
• Proses recriwtio i
swyddi
• Staff a benodwyd
• Hyfforddiant a
gomisiynwyd ar gyfer y
Nifer lleoliadau
tîm amlddisgyblaeth
comisiynu:
• Darparu hyfforddiant
· Cam i lawr i ofal • Dechrau darparu
maeth o leoliadau gwasanaeth
preswyl
• Cofnodi astudiaethau
· Cam i lawr i fyw achos wrth i ni fynd
yn y gymuned o
ymlaen
leoliadau preswyl • Cytuno sut y byddwn
· Cynnal lleoliadau yn rhoi tystiolaeth o’r
pellter a deithiwyd ar
maeth cyfredol
gyfer gofalwyr neu
· Cynnal byw â
blant e.e. holiaduron
chefnogaeth
cryfderau ac
cyfredol
anawsterau etc.
· Cynnal
• Sefydlu prosesau ar
perthnasau
gyfer gweithio gyda’r
cyfredol /
tîm ymylon gofal
lleoliadau
• Sefydlu tîm
personau
• Gwerthusiad terfynol
cysylltiedig
· Cynnal lleoliadau
a phlant ddim yn
symud ymlaen i
ofal preswyl

Rydym yn
mynd i
gysylltu â
CAMHS i
ddarparu
goruchwyliaet
h glinigol I'r
Seicolegydd
o fewn eu
model
gwasanaeth
presennol

Cefnogi
Lles

WS1.1

Gwasanaet Cefnogaeth ymarferol ac
h Cronni
emosiynol dwys ar gyfer
oedolion gyda
thueddiadau cronni neu
ymddygiad sy’n deillio o
fywyd caotig a/neu
iechyd meddwl. Creu
cartrefi diogelach, gwella
lles a lleihau’r effaith ar
wasanaethau lleol gan
gynnwys y GIG.

30,603 2,8,9

1.3,1.4,1.5,1.6,
8

# y bobl a
gefnogwyd yn y
flwyddyn fel achos
gweithredol = 20
y bobl sy’n
cyflawni’r hyn sy’n
bwysig iddynt =
100%

Diwedd C1
Trefnu digwyddiad
rhannu
gwybodaeth/rhwydweit
hio ar gronni
Diwedd C2
Ymgysylltu a hyfforddi
gwirfoddolwyr yn y
gwasanaeth i wella
cefnogaeth ar gyfer y
gwasanaeth a lleihau’r
rhestr aros
Sefydlu grŵp cefnogi
ar gyfer pobl sy’n
cronni yn Sir y Fflint
mewn cydweithrediad
â Hoarding UK
Datblygu sesiynau
hyfforddi ac
ymwybyddiaeth ar
gyfer cydweithwyr
iechyd, tai a gofal
cymdeithasol yn Sir y
Fflint

WS1.2

Anturio
Mlaen Antur
Waunfawr

Datblygu Prosiect Lles
Antur Waunfawr i sefydlu
cyfleoedd iechyd a lles
corfforol i oedolion gydag
anableddau dysgu, trwy
gynllunio a threfnu
gweithgareddau newydd,
pwrpasol a gwahanol i
drawsnewid ymarferion a
chyfleoedd i unigolion.
Bydd y prosiect yn cynnig
amrywiaeth eang o
ddewisiadau a bydd yn
annog unigolion i brofi
gweithgareddau lles a
ffitrwydd newydd, i
gymryd rhan yn amlach.
Bydd hyn yn galluogi’r
oedolion gydag
anableddau dysgu, gan
gynnwys pobl hŷn, i wella
eu ffitrwydd, lles, iechyd
meddwl, lleihau neu
liniaru effaith henaint fel
dementia, teithio a bod
yn ddiogel yn annibynnol.
Mae ymgynghori gydag
elfennau cymdeithasol a
chorfforol eraill yn bwysig
i greu bodlonrwydd a
hapusrwydd – i leihau
problemau iechyd yn y

50,000 -Canolbwyntio
adnoddau a
gwella capasiti
cydlynu gofal
-sefydlu
agwedd fwy
rhagweithiol,
gan geisio
canfod y bobl
hynny sydd
mewn perygl o
fynd yn
‘sownd’ mewn
gofal eilradd
gan effeithio ar
eu gallu i
ddychwelyd i
fyw yn
annibynnol
-sefydlu
ymyrraeth
ataliol i osgoi
derbyn yn
ddiangen i’r
ysbyty neu
dderbyn yn
amhriodol i
gartref gofal
preswyl yn
ogystal ag
osgoi oedi wrth
ryddhau o’r

1.1, 1.2, 1.3,
1.4, 1.5, 1.6,
2.1, 2.2, 2.3,
3.1, 3.2, 3.3,
4.1, 4.2,5.1,
5.2, 6.1, 6.2,
7.1, 7.2, 7.3,
7.4, 8.1

Angen sicrhau bod
pob darparwr
gwasanaeth wedi'u
comisiynu i
ddarparu
gwasanaeth sy'n
gweithredu
cynnydd, cefnogi
gweithgareddau ac
egwyddorion
cefnogi ymddygiad
cadarnhaol.

Diwedd Q3
Sicrhau cyllid
ychwanegol o
ffynonellau eraill i
• Mesur cyfranogiad a
• Nifer y bobl a
chynnydd mewn
gefnogwyd
cyfranogiad ymysg 65
• % o bobl a
defnyddiwr
roddodd wybod am gwasanaeth mewn
perthynas â dewis o
wahaniaeth
37 o weithgareddau,
cadarnhaol
dros gyfnod o 12 mis.
Data a gasglwyd gan y
Cydlynydd Prosiect
ICF.
• Cymharu mesurau
cyfranogi ar draws holl
safleoedd Antur
Waunfawr bob
chwarter, sef 30
Mehefin, 30 Medi, 31
Rhagfyr 2018, a
Mawrth31 2019.
• Cyflwyno
diweddariadau
chwarterol i Fwrdd
Antur Waunfawr a’r
Tîm ICF.
• Defnyddio
tudalennau Wiki i
ddarparu canlyniadau.
• Monitro a mesur
sgorau gwaelodlin fel
yr amlinellwyd.
• Cydweithredu gyda’r
Tîm Cefnogi Egnïol o

MAES BLAENORIAETH AR GYFER INTEGREIDDIO: GWASANAETH AWTISTIAETH INTEGREDIG
THEMA

ENW’R
PROSIECT

DISGRIFIAD O’R
PROSIECT

Gwasana
eth
Awtistiae
th
Integredi
g

Gweithredu'r
fframwaith
cenedlaethol
i ddarparu
Gwasanaeth
Awtistiaeth
Integredig.

Sefydlu a darparu’r
Gwasanaeth Awtistiaeth
Integredig fel yr amlinellir
gan Lywodraeth Cymru ac
ymateb hefyd i anghenion
lleol

Cyllideb
wedi'i
chynllunio

CYSYLLTIAD AG
EGWYDDORION
ICF (e.e.
Ataliaeth a
Modelau Darparu
Amgen, Cefnogi
Annibyniaeth)

CYSYLL
TIAD Â’R
FFRAM
WAITH
CANLYN
IADAU
CENEDL
Cyfanswm
Gwariant
AETHOL
652,000 Atal ac ymyrryd 1.1, 1.2,
yn fuan yn
1.3, 1.4,
ogystal â
1.5, 1.6,
chanolbwyntio
2.1, 2.2,
adnoddau a
2.3, 3.1,
chynyddu capasiti 3.2, 3.3,
4.1, 4.2,
5.1, 5.2,
6.1, 6.2,
7.1, 7.2,
7.3, 7.4,
7.5, 8.1

Asesiad Anghenion
y Boblogaeth –
cysylltiad â
Blaenoriaethau
Gweithredu

Asesiad Anghenion y
Boblogaeth –
cysylltiad â
Blaenoriaethau
Gweithredu

CERRIG MILLTIR
DARPARIAETH
ALLWEDDOL (gan
gynnwys dyddiadau
allweddol)

Adnoddau
ychwanegol os
yw’n berthnasol

Llenwi bylchau
gwasanaeth, codi
proffil
gwasanaethau a
chymorth sydd ar
gael ar draws y
rhanbarth; codi
ymwybyddiaeth;
Hyfforddiant i wella
dealltwriaeth

Canlyniadau a
mesurau a gytunwyd
arnynt i’w cadarnhau
gan Lywodraeth
Cymru

Dyddiadau i’w cadarnhau, Amh.
ond mae cerrig milltir
darparu ar gyfer 2018/19 yn
cynnwys gwasanaeth
gweithredol gyda staff llawn
yn cael eu cynnal o fewn
canllawiau cenedlaethol a
chanlyniadau a gytunwyd
arnynt gan Lywodraeth
Cymru.

MAES BLAENORIAETH AR GYFER INTEGREIDDIO: SYSTEM GWYBODAETH GOFAL CYMUNEDOL CYMRU (WCCIS)
THEMA

ENW’R
PROSIECT

DISGRIFIAD O’R PROSIECT

WCCIS
Gogledd
Cymru

Ariannu adnoddau rhanbarthol
i ddarparu staff cymorth
technegol a newid busnes
sydd eu hangen i baratoi,
gweithredu a gwella’r defnydd
o’r WCCIS drwy’r rhanbarth.

Cyllideb wedi'i CYSYLLTIAD AG
EGWYDDORION ICF
chynllunio
(e.e. Ataliaeth a
Modelau Darparu
Amgen, Cefnogi
Annibyniaeth)

Cyfanswm
Gwariant

CYSYLLTIAD Â’R
FFRAMWAITH
CANLYNIADAU
CENEDLAETHOL

•1.1, 1.2,
1.5, 1.6
•2.1, 2.2,
•3.1, 3.2,
Agwedd rhagweithiol at •4.2
•5.1
ofal a chymorth;
•6.1, 6.2
•7.1, 7.3,
Ymyriadau Ataliol
•8.1
Annog Arloesi

343,000 FCanolbwyntio
adnoddau a chynyddu
capasiti;

1.3, 1.4,
2.3
3.3

7.4, 7.5

Asesiad Anghenion y
Boblogaeth –
cysylltiad â
Blaenoriaethau
Gweithredu

CERRIG MILLTIR
DARPARIAETH ALLWEDDOL
(gan gynnwys dyddiadau
allweddol)

Gwneud y defnydd
gorau o asedau
cymunedol

Darparu cyfluniad system a
gofynion llywodraethu
gwybodaeth gysylltiedig i gefnogi
dulliau integredig o weithio gyda
Gwella mynediad at BIPBC a’r safleoedd sydd wedi
wybodaeth a chyngor gweithredu’r WCCIS.
Canolbwyntio ar
ataliaeth a byw'n
annibynnol

WCCIS
Darparu gwell ymarferoldeb
system i gynyddu’r defnydd o’r
system WCCIS i gefnogi
ymgysylltiad â defnyddwyr
terfynol gyda’r datrysiad

Darparu Achos Busnes ar gyfer y
safleoedd hynny yn y rhanbarth
nad oes ganddynt orchymyn
gweithredu ar hyn o bryd i
gyflwyno’r WCCIS

Parhau i ymgysylltu â’r Rhaglen
Genedlaethol i gefnogi
darpariaeth WCCIS drwy gyfrwng
y Gymraeg

Parhau i ymgysylltu â’r rhaglen
genedlaethol i gefnogi
darpariaeth gwelliannau a nodir
i’r system

Adnoddau ychwanegol os
yw’n berthnasol

Cynllun Buddsoddi Refeniw’r Gronfa Gofal Integredig - Cymeradwyaeth
Grŵp
Tîm Rhaglen ICF
Grŵp Arweinyddiaeth Ranbarthol
Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol
Cyflwyno i Lywodraeth Cymru
Gwefan

Sylwadau
Cylchredwyd y Cynllun Terfynol i’r Tîm Rhaglen i’w adolygu
??/04/2018 ac anfon unrhyw sylwadau ymlaen at SH erbyn
18 Ebrill 2018
Cais i ardystio’r cynllun buddsoddi refeniw yn y cyfarfod ar
27 Ebrill 2018.
Er Gwybodaeth
Cyflwynwyd y cynllun wedi'i gymeradwyo i LlC
Cyhoeddwyd y cynllun wedi'i gymeradwyo ar wefan
NWSSIS, gyda dolenni o wefannau holl bartneriaid y cynllun
hwn

Dyddiad Ardystio
19 Ebrill 2018

27 Ebrill 2018
18 Mai 2018
31 Mai 2018
1 Mehefin 2018

