Gofal preswyl, maethu a llety diogel
ar gyfer plant a phobl ifanc
Datganiad Gogledd Cymru o Sefyllfa’r Farchnad 2019
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Cyflwyniad:

Ein Cenhadaeth

Mae Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru’n gweithio gyda gwasanaethau
iechyd a gwasanaethau cymdeithasol, busnesau, sefydliadau, elusennau, cymunedau,
gofalwyr ac eraill. Rydyn ni eisiau sicrhau newid go iawn i’r system iechyd a gofal
cymdeithasol yn ein hardal. Rydyn ni’n cydweithio i wneud yn siŵr bod yr holl ofal a
chefnogaeth o’r ansawdd gorau ac yn darparu gwerth am arian.

Ein nod yw gwella iechyd a llesiant pawb
ledled Gogledd Cymru.

Rydyn ni eisiau diwallu anghenion pobl nawr ac yn y dyfodol. Mae hyn yn cynnwys
plant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal mewn:
● Gofal preswyl – gofal mewn cartref gyda staff cyflogedig
● Gofal maeth – gofal gyda theulu yn eu cartref nhw
● Llety diogel – lle saff a diogel.
Mae gan awdurdodau lleol rai leoliadau preswyl a lleoedd gofal maeth mewnol. Maen
nhw hefyd yn talu darparwyr am leoedd ychwanegol.
Nid oes unrhyw lety diogel yng Ngogledd Cymru, felly mae awdurdodau lleol yn gorfod
talu trefnwyr allanol eraill o’r enw ‘darparwyr’ am hyn.
Fe gawsom ni £3 miliwn o Gronfa Trawsnewid ‘Cymru Iachach’.
Dros y 3 blynedd nesaf, fe fyddwn ni’n defnyddio hwn i leihau nifer
y plant a phobl ifanc sy’n dod yn rhan o’r system ofal. I gael rhagor
o wybodaeth am y prosiect hwn:

Rydyn ni’n gweithio gyda:
● Bwrdd y Rhaglen Trawsnewid
Gwasanaethau Plant
● y Bwrdd Comisiynu Rhanbarthol
● y Grŵp Penaethiaid Gwasanaethau
Plant Rhanbarthol
● Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi
Cadwaladr (BIPBC).
Rydyn ni hefyd wedi gweithio â
chomisiynwyr a’r plant a’r bobl ifanc sy’n
defnyddio gwasanaethau i gynhyrchu’r
Datganiad o Sefyllfa’r Farchnad hwn.
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Comisiynwyr ywr bobl sy’n gweithio yn yr
awdurdodau lleol a’r bwrdd iechyd; nhw
sy’n penderfynu pwy sy’n darparu pob
gwasanaeth a faint y dylid ei dalu am y
gwasanaethau hyn.

cydweithredfagogleddcymru.cymru/ymateb-gogledd-cymru-ir-cynllun-cymru-iachach
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Datganiad o Sefyllfa’r Farchnad

Ein nod

Mae angen i ni wneud yn siŵr bod yna ddigon o leoliadau a
chefnogaeth ar gyfer plant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal nawr ac yn y
dyfodol.
Mae’r Datganiad o Sefyllfa’r Farchnad hwn yn dangos:
● sawl lle sydd gennym ni a beth fydd ei angen arnom ni
● pa fathau o leoedd sydd gennym ni a beth fydd ei angen arnom ni
● pa wasanaethau cefnogi sydd gennym ni a beth fydd ei angen
arnom ni
● pa gyfleoedd sydd gennym ni i siapio’r galw hwn.

Rydyn ni eisiau gofal o ansawdd uchel sy’n helpu plant a phobl ifanc i
gyrraedd eu nodau ac sy’n parchu eu diwylliant a’u hiaith.
Rydyn ni eisiau lleoliadau mor agos at eu cartref â phosibl. Mae hyn
yn helpu staff i weithio gyda darparwyr lleol ac i ymateb yn gynt ac yn
haws i anghenion.
Rydyn ni eisiau camu i mewn yn gynnar ac ymgysylltu â darparwyr lleol i
ddod o hyd i’r lleoliad gorau.
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Rydyn ni’n rhagweld y bydd yna
gynnydd o 2% yn nifer y plant a
phobl ifanc yng Ngogledd Cymru:

Conwy

Sir Ddinbych

Sir y Fflint

Gwynedd

Ynys Môn

2018

2011

2018

2018

2011

2018

2011

2018

2011

143,250

2018

140,430

2021

2011

2017

80
2011

Yn 2018, roedd yna 1219 o blant a phobl ifanc
yn derbyn gofal yng Ngogledd Cymru. Mae’r
nifer yn cynyddu, ond dydyn ni ddim o’r farn y
bydd yna gynnydd mawr yn y dyfodol.

Wrecsam

Cyfanswm nifer y plant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal
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Gofal Preswyl
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Mae yna 107 o blant a phobl ifanc mewn
gofal preswyl.
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Lle y mae plant
a phobl ifanc o
Ogledd Cymru’n
cael eu lleoli.
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Sydd ag anghenion
Anawsterau
Emosiynol ac
Ymddygiadol.

Cyfanswm
Yn y sir
Yn rhanbarth Gogledd
Cymru
Y tu allan i Ogledd
Cymru

Cyfanswm y nifer
Wrecsam mewn gofal preswyl

Mae plant a phobl ifanc yn cael eu lleoli y tu allan i Ogledd Cymru
am wahanol resymau:
● y lleoliad oedd yr unig un oedd yn gallu cynnig y gefnogaeth
oedd ei hangen
● nid oedd unrhyw leoliad lleol yn cyfateb i’r anghenion
● nid oedd yna unrhyw leoliad addas o fewn y rhanbarth
● roedd y lleoliad yn gallu cefnogi anghenion anabledd penodol
Mae manylion y ffigyrau diweddaraf sydd wedi’u cyhoeddi i’w
gweld yn y datganiad o sefyllfa’r farchnad llawn sydd ar gael ar ein
gwefan:

cydweithredfagogleddcymru.cymru/comisiynu
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Gofal Preswyl
Yn cefnogi:

Yn cefnogi:

Cyflenwyr
Mae yna 14 cyflenwr annibynnol o ofal preswyl
yng Ngogledd Cymru. Mae ganddyn nhw:

Oedrannau 10—17

41 o gartrefi gofal preswyl
177 o leoedd cofrestredig (gwlâu)
a cheir manylion y rhain yma

Yn 2018/9 fe
wnaethon ni wario:

£20M

ar ofal preswyl
gyda darparwyr

Anawsterau Emosiynol ac
Ymddygiadol

Anawsterau Emosiynol ac
Ymddygiadol

2

Yn cefnogi:

Anableddau Dysgu, Awtistiaeth,
ymddygiad heriol, Anawsterau
Emosiynol ac Ymddygiadol,
Ymddygiad Rhywiol Niweidiol,
Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant

Oedrannau 10—19

Ynys Môn

Gwynedd

7

Yn cefnogi:

Anableddau Dysgu, iechyd
cymhleth (seibiannau byr),
Awtistiaeth, Anawsterau
Emosiynol ac Ymddygiadol,
Ymddygiad Rhywiol Niweidiol

Oedrannau 8—19

20
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Anawsterau Emosiynol ac
Ymddygiadol, hanes rhywioledig,
Ymddygiad Rhywiol Niweidiol

54

Oedrannau 8—18
Conwy

Lleoedd yng
Ngogledd
Cymru
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Oedrannau 10—17

Wrecsam
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Yn cefnogi:

Anawsterau Emosiynol
ac Ymddygiadol
(ymyrraeth argyfwng –
12 wythnos ar y mwyaf)

Oedrannau 10—18
Sir y Fflint
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Sir Ddinbych
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Yn cefnogi:

Anawsterau Emosiynol
ac Ymddygiadol, hanes
rhywioledig

Oedrannau 8—18
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Gofal Preswyl
Yr hyn sydd ei angen arnom ni

Blaenoriaethau

Mae angen mwy o leoliadau seibiant arnom ni:
● i roi seibiant i rieni a gofalwyr pan maen nhw’n
cefnogi plant ag ymddygiad cymhleth a heriol
● i rieni sydd â phroblemau iechyd meddwl neu
anableddau dysgu.

Rydyn ni eisiau i blant a phobl ifanc gael gofal mor agos â phosibl at gartref.

Rydyn ni eisiau gweithio gyda darparwyr lleol i wneud yn
siŵr bod yna ddigon o gefnogaeth ar gyfer plant a phobl
ifanc:
● sydd ag ymddygiad heriol a chymhleth
● sydd angen cefnogaeth frys mewn argyfwng
● sy’n symud allan o lety diogel
● sydd angen cefnogaeth tymor byr (seibiant)
● sydd angen dewis amgen i gyfnod yn yr ysbyty
● sydd angen cefnogaeth therapiwtig benodol.

Rydyn ni eisiau i bob lleoliad fod o ansawdd uchel ac yn werth am arian.

Rydyn ni angen i wasanaethau gamu i mewn yn gynnar a datblygu eu gwaith
gyda theuluoedd ar ymylon gofal.
Rydyn ni eisiau gwella sut rydyn ni’n asesu plant a phobl ifanc ac yn eu cyfateb
i leoliadau.
Fe fyddwn ni’n defnyddio ein Fframwaith Monitro Ansawdd i wirio lleoliadau.
Fe fyddwn ni hefyd yn parhau i:
● weithio gyda darparwyr gofal preswyl lleol
● cefnogi darparwyr gofal i wella sgiliau iaith Gymraeg y gweithlu
● gweithio gyda Chonsortiwm Comisiynu Plant Cymru sy’n rheoli contractau
cenedlaethol ar gyfer gofal preswyl a gwasanaethau maethu i sicrhau bod
gwasanaethau ar gael yn haws a’u bod o ansawdd gwell.
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Maethu

Cyflenwyr
Mae gan bob awdurdod lleol ei
wasanaethau maethu mewnol ei hun.

Mae yna 760 o blant a phobl ifanc mewn gofal maeth.

499
Rydyn ni hefyd yn gweithio gydag
Asiantaethau Maethu Annibynnol. Mae
o ofalwyr maeth
rhai o’u darparwyr yn elusennau neu’n
mewnol gyda
fentrau cydweithredol.

Roedd 195 o leoliadau maeth gyda theulu neu ffrindiau.
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Maethu
Yr hyn sydd ei angen arnom ni
Mae angen mwy o leoliadau gofal maeth arnom ni ar gyfer:
● plant a phobl ifanc anabl sydd angen seibiannau byr
● troseddwyr ifanc
● ffoaduriaid, ceiswyr lloches neu fewnfudwyr
● rhieni ifanc
● grwpiau brodyr a chwiorydd
● sefyllfaoedd brys.
Mae arnom ni hefyd angen lleoliadau ar gyfer plant a
phobl ifanc:
● sydd â phroblemau ymddygiadol
● sydd â hanes o arbrofi gyda thân
● sydd mewn risg o gamfanteisio rhywiol neu fasnachu
mewn plant
● sydd â hanes o ymddygiad rhywiol niweidiol
● sydd â hanes o redeg i ffwrdd
● sydd ag anableddau cymhleth
● sydd â hanes o gamddefnyddio alcohol neu gyffuriau
● sy’n aros i ymddangos gerbron y llys
● sydd angen cartref sydd â lleoliad ar gyfer un yn unig.

Dylai pob lleoliad maethu:
● ddarparu profiad positif o fywyd teuluol
● bod yn ddiogel, sefydlog ac anogol
● diwallu anghenion
● helpu plant a phobl ifanc i gyrraedd eu nodau
● gwella cyfleoedd bywyd
● helpu plant a phobl ifanc i gynnal unrhyw berthynas â’u teuluoedd geni (os mai
dyna’u dymuniad a’i fod er eu budd gorau).
Mae’r Grŵp Rheolwyr Maethu Gogledd Cymru’n gweithio gyda’i gilydd i wella’r
gefnogaeth y mae Gofalwyr Maeth sydd wedi cofrestru â’r Awdurdod Lleol yn
ei darparu a’r gefnogaeth sydd ar gael iddyn nhw. Maen nhw’n cydweithio â
Gwasanaethau Maethu Awdurdodau Lleol eraill fel rhan o’r Fframwaith Maethu
Cenedlaethol (Cymru).

Blaenoriaethau
Rydyn ni eisiau sicrhau bod gennym ni ddigon o deuluoedd gofal maeth mewnol ac
annibynnol i ddiwallu anghenion plant a phobl ifanc o Ogledd Cymru.
Rydyn ni eisiau canolbwyntio ar ddod o hyd i’r teuluoedd maeth cywir ar gyfer plant
a phobl ifanc sydd ag amgylchiadau neu anghenion mwy cymhleth.
Rydyn ni eisiau datblygu a chefnogi lleoliadau maethu fel bod angen gofal preswyl
ar lai o blant a phobl ifanc.
Rydyn ni eisiau gweithio gydag Asiantaethau Maethu Annibynnol i ddatblygu
gofalwyr maeth sy’n gallu darparu amrywiaeth ehangach o leoliadau.
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Lleoedd saff a diogel i fyw
Nid oes yna unrhyw lety diogel
yng Ngogledd Cymru felly mae’n
rhaid gosod plant a phobl ifanc
y tu allan i’r ardal.

Yr hyn sydd ei angen arnom ni
Yn 2017
fe wnaethon ni
osod 2 blentyn
mewn llety
diogel
yn costio

£127,736
Dyma rai rhesymau pam fod angen llety
diogel ar blant a phobl ifanc:
● problemau iechyd meddwl difrifol
● hunan-niweidio
● camddefnyddio sylweddau
● camfanteisio rhywiol
● ymddygiad heriol
● ymddygiad rhywiol niweidiol
● troseddu.

Rydyn ni’n gwybod bod yna fylchau yn y gefnogaeth ar gyfer
rhai plant a phobl ifanc.
Rydyn ni’n aml yn ei chael hi’n anodd dod o hyd i’r lle iawn i
letya a chefnogi plant a phobl ifanc sydd angen amgylchedd
sydd dan fwy o reolaeth. Rydyn ni’n awyddus i archwilio
opsiynau i ddiwallu eu hanghenion.
Dydyn ni ddim o’r farn bod angen cyfleuster diogel newydd
yng Ngogledd Cymru. Ond, mae grŵp Consortiwm Comisiynu
Plant Cymru’n edrych ar ffyrdd i sicrhau bod lleoedd diogel ar
gael yn haws ar gyfer y plant a’r bobl ifanc hyn.

Blaenoriaethau
Rydyn ni eisiau gwella sut rydyn ni’n dod o hyd i leoliadau saff a
diogel ac yn eu comisiynu.
Fe fyddwn ni’n cefnogi teuluoedd, plant a phobl ifanc yn gynharach,
er mwyn osgoi, lle bo’n bosibl, yr angen am lety diogel.

9

Symud ymlaen
Rydyn ni eisiau:
● lleihau nifer y plant a phobl ifanc sydd angen gofal
● sefydlu fframwaith i ddatblygu opsiynau o ran tai a chefnogaeth ar gyfer oedolion ifanc
sy’n gadael gofal
● datblygu strategaeth fel bod pobl ifanc sydd mewn lleoliad y tu allan i Ogledd Cymru yn
gallu dychwelyd ar ôl gadael gofal
● gwneud yn siŵr bod gennym ni ddigon o ofal a chefnogaeth yn y cartref ar gyfer plant a
phobl ifanc anabl
● datblygu amrywiaeth o gyfleoedd i gefnogi teuluoedd, plant a phobl ifanc ag anghenion
cymhleth i gael seibiant byr
● gwneud yn siŵr bod gofal a chefnogaeth sydd wedi’u comisiynu’n diwallu anghenion
diwylliannol a ieithyddol plant a phobl ifanc
● sicrhau bod cyn lleied â phosibl o blant a phobl ifanc yn cael eu lleoli ymhell o gartref.
Rydyn ni’n gweithio gyda Grŵp Cynghori’r Gweinidog a Grŵp Cyfeirio Arbenigol ar Ofal Preswyl
Plant Gofal Cymdeithasol Cymru ar ‘Wella Deilliannau i Blant mewn Gofal Preswyl’.
Fe fyddwn ni’n parhau i:
● weithio gyda theuluoedd, plant a phobl ifanc â phrofiad o ofal i wella’r amrywiaeth o
opsiynau gofal a chefnogaeth
● gwneud yn siŵr bod yna fwy o leoliadau’n agosach at gartref
● cyfarfod â darparwyr gofal preswyl i nodi cyfleoedd a chyfateb lleoliadau’n well
● datblygu cyfleoedd maethu, gan gynnwys rôl Asiantaethau Maethu Annibynnol.

Diolch am ddarllen hwn
Gallwch chi ddarllen y fersiwn lawn o’r
ddogfen hon yma:
cydweithredfagogleddcymru.cymru/comisiynu

I gael rhagor o wybodaeth:
Cydweithredfa Gwella Gofal
Cymdeithasol a Lles Gogledd Cymru
Cyngor Sir Dinbych
Blwch Post 62
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 9AZ
01824 712432
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