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1. Crynodeb

1.1. Mae'r cyngor yn parhau i wynebu heriau sylweddol wrth drawsnewid
gwasanaethau yn sgil galw cynyddol a phwysau ariannol, ochr yn ochr â
pharatoi ar gyfer gweithredu’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a
Llesiant (Cymru). Mae aildrefnu'r tîm arweinyddiaeth gorfforaethol wedi
gweld newid bwriadol pellach ar lefel uwch reolwyr yn cael ei roi ar
waith. Dylai newidiadau i rôl y cyfarwyddwr gwasanaethau cymdeithasol
wneud y gwaith o gyflenwi gwasanaethau yn fwy eglur a chydlynol
ledled y cyngor.

1.2. Mae adroddiad y cyfarwyddwr yn rhoi darlun eglur o'r heriau a'r
meysydd o gynnydd a wnaed o fewn y gyfarwyddiaeth dros y flwyddyn
ddiwethaf. Mae amcanion clir wedi cael eu nodi ar gyfer cyflenwi
gwelliannau yn ystod y flwyddyn i ddod.

1.3. Mae dangosyddion perfformiad yn nodi bod angen gwella rhai meysydd
perfformiad allweddol o hyd er bod y cyngor yn symud i'r cyfeiriad
cywir. O ran gwasanaethau i oedolion mae angen gwelliannauo i leihau
nifer y bobl sy'n aros i gael eu rhyddhau o'r ysbyty. O ran gwasanaethau
plant cafwyd cynnydd yn nifer y plant sy'n derbyn gofal gan y cyngor.
Mae angen gwella perfformiad yn barhaus yn y meysydd derbyn ac
asesu.

1.4. Mae edrych yn strategol ar wasanaethau wedi galluogi'r cyngor i
ddechrau cynllunio ar gyfer newidiadau o fewn yr adran. Dylai
penodiadau sydd wedi eu cynllunio ar gyfer swyddi cyfarwyddwr
cynorthwyol gwasanaethau plant a chyfarwyddwr cynorthwyol
gwasanaethau i oedolion alluogi'r gyfarwyddiaeth i;

• wynebu'r her strategol wrth ymateb i gyflenwi Deddf Gwasanaethau
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru)

• hyrwyddo gwasanaethau integredig gydag iechyd a Bro Morgannwg

• rheoli modelau newydd o ofal, a

Adolygiad a Gwerthusiad Blynyddol o Berfformiad 2014-
2015

Awdurdod Lleol: Cyngor Dinas Caerdydd

Mae'r adroddiad hwn yn nodi gwerthusiad AGGCC o berfformiad
Cyngor Dinas Caerdydd wrth gyflenwi ei swyddogaethau
gwasanaethau cymdeithasol.
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• hyrwyddo lles defnyddwyr gwasanaeth dan amgylchiadau ariannol sy'n
gynyddol gyfyngol.

1.5. Mae cefnogaeth gorfforaethol gref yn dal i fodoli ar gyfer cyflenwi
gwasanaethau cymdeithasol ac ymdrechwyd i ddiogelu cyllideb y
gwasanaethau cymdeithasol cyn belled â phosibl. Mae'r cyngor wedi
sicrhau bod aelodau etholedig yn cael yr wybodaeth angenrheidiol ac yn
deall goblygiadau’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant.

1.6. Mae dealltwriaeth gorfforaethol dda yn parhau o'r heriau sy'n wynebu'r
adran a'r anawsterau mae'n eu hwynebu wrth ymdrechu i ddarparu
gwasanaethau i'r rhai mwyaf agored i niwed.

2. Yr ymateb i’r meysydd i'w gwella a nodwyd y llynedd

Maes i'w wella a nodwyd y llynedd Cynnydd yn 2014-2015
Parhau i leihau nifer yr oediadau wrth
drosglwyddo gofal

Mae nifer yr oediadau wrth drosglwyddo
gofal wedi cynyddu'n sylweddol yn ystod
y flwyddyn.

Parhau i godi ymwybyddiaeth a gwella
faint o daliadau uniongyrchol sydd ar gael i
blant ac oedolion fel ei gilydd.

Mae cynnydd yn parhau yn y maes hwn
yn arbennig o fewn gwasanaethau plant.

Parhau i weithio gyda chydweithwyr i
sicrhau bod plant a phobl ifanc ag
anghenion iechyd meddwl yn derbyn
Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a'r
Glasoed priodol i fodloni eu hanghenion.

Mae hwn yn faes mae'r cyngor yn
parhau i fonitro ac mae swydd rheolwr
newid yn cael ei chyllido i arwain rhoi'r
newid gwasanaeth ar waith.

Adolygu comisiynu gwasanaethau i
oedolion ag anghenion iechyd meddwl.

Aeth AGGCC ar ymweliad safle â'r
gwasanaeth Timoedd Iechyd Meddwl
Cymunedol. Gwelsom fod gwelliannau
wedi'u gwneud o ran cyflenwi
gwasanaethau i bobl.

Gwella'r anghysondebau yn ansawdd
asesu ar gyfer plant sy'n derbyn gofal

Mae gwasanaeth plant sy'n derbyn gofal
newydd wedi cael ei roi ar waith ac mae
208 aelod o staff wedi cwblhau
hyfforddiant arfer gorau yn y maes hwn

Gwella perfformiad yn nifer yr adolygiadau
statudol ar gyfer plant sy'n derbyn gofal

Mae perfformiad wedi dirywio o 92% i
88% yn 2014-2015.

Gwella perfformiad wrth sicrhau bod
cynlluniau addysg personol ar waith ar
gyfer plant sy'n derbyn gofal.

Mae canran y plant sy'n derbyn gofal
gyda chynllun addysg personol wedi
gostwng o 24% i 20% yn 2014-2015

Gwella cadw gweithwyr cymdeithasol Mae rhywfaint o gynnydd wedi ei wneud
yn y maes hwn ac mae'n parhau i fod yn
flaenoriaeth i’r cyngor.

Datblygu cynlluniau i recriwtio ar gyfer
swyddi arweinyddiaeth a rheolaeth uwch
cytûn o fewn yr adran.

Mae aildrefnu strwythur y cyngor wedi
oedi’r gwaith o benodi uwch reolwyr.
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3. Ymweliadau ac arolygiadau a wnaed yn ystod y flwyddyn

3.1. Mae ymweliadau safle'n rhoi cyfle i AGGCC siarad â phobl sy’n derbyn
gwasanaethau, eu teuluoedd a staff sy'n rheoli ac yn gweithio yn y
gwasanaethau. Yn ystod 2014-2015, ymwelwyd â:

• thimau iechyd meddwl cymunedol a'r

• tîm plant wedi ei reoli a'r tîm plant mewn angen.

3.2. Cyfarfu AGGCC hefyd ag uwch-swyddogion y cyngor trwy gydol y
flwyddyn i adolygu perfformiad gwasanaethau cymdeithasol ac i drafod
cynnydd yn y meysydd i'w gwella a gafodd eu nodi yng ngwerthusiad
perfformiad y llynedd. Yn ogystal, arsylwodd AGGCC ar nifer o
bwyllgorau craffu oedolion a phlant. Roedd y cyngor o gymorth wrth
ymgysylltu ag AGGCC ac roedd yn barod iawn i hwyluso mynediad i
alluogi ymweliadau safle.

3.3. Yn ystod y flwyddyn, cynhaliodd AGGCC adolygiad thematig
cenedlaethol o drefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid a chynhaliodd
arolygiadau o wasanaethau a reoleiddir oedd yn cael eu rhedeg gan y
cyngor a gan weithredwyr annibynnol. Roedd hyn yn cynnwys
adolygiadau o'r gwasanaeth mewnol ar gyfer maethu a chartrefi plant.
Mae manylion y rhain mewn adroddiadau sydd wedi cael eu cyhoeddi
ac maent ar gael ar wefan AGGCC. Mynychodd AGGCC fforymau
darparwyr a rheolwyr gofal preswyl a gofal cartref hefyd.

3.4. Cymerodd AGGCC ran yn adolygiad Swyddfa Archwilio Cymru:
Annibyniaeth Pobl Hŷn y bydd adroddiad arno yn ystod 2015-2016. 

4. Meysydd y bydd AGGCC yn gwneud gwaith dilynol arnynt y flwyddyn
nesaf

4.1. Mae nifer o feysydd penodol ar gyfer gwella wedi cael eu nodi yng
nghorff yr adroddiad hwn. Bydd cynnydd y cyngor mewn perthynas â'r
rhain yn cael ei drafod gyda'r cyngor yn ystod cyfarfodydd ymgysylltu
arferol yn ystod y flwyddyn i ddod. Bydd meysydd penodol ar gyfer
gwella'n cynnwys:

• agwedd y cyngor tuag at wella perfformiad yn nifer yr achosion o oedi
wrth drosglwyddo gofal o ysbyty;

• y trefniadau comisiynu ar gyfer gofal preswyl a gofal cartref;

• perfformiad gwasanaethau plant, yn benodol derbyn ac asesu a phlant
mewn angen;

• cynnydd o ran y fenter taliadau yn ôl canlyniadau i alluogi darparu
gwasanaeth i bobl ifanc yng Nghaerdydd; a
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• pharodrwydd ar gyfer y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant.

5. Cynllun arolygu ac adolygu AGGCC ar gyfer 2015-2016

• Adolygiad cenedlaethol o ofal cartref;

• Adolygiad cenedlaethol o wasanaethau i bobl ag anableddau dysgu;

• Adolygiad cenedlaethol o gynllunio gofal ar gyfer plant sy'n derbyn gofal

6. I ba raddau mae’r profiadau a’r canlyniadau ar gyfer pobl sydd angen
gofal a chefnogaeth yn gwella eu lles?

Oedolion

Trosolwg

6.1. Yn ystod 2014-2015 parhaodd y cyfarwyddwr iechyd a gofal
cymdeithasol i oedolion gyda'r trosolwg strategol o'r gwasanaethau sy'n
cael eu cyflenwi i bobl Caerdydd. Roedd yn heriol iawn gweithredu'r
strategaeth ar gyfer gwasanaethau i bobl hŷn a threfniadau comisiynu 
newydd ledled gofal preswyl, gofal cartref, byw â chymorth a
gwasanaethau gofal dydd wrth gyflawni arbedion.

6.2. Roedd yr angen i ail gomisiynu darpariaeth gofal cartref oherwydd bod y
cytundeb fframwaith blaenorol gyda nifer fechan o ddarparwyr
gwasanaeth yn dirwyn i ben. Matrix oedd y system a fabwysiadwyd gan
y cyngor. Roedd rhoi'r system newydd ar waith yn heriol ac fe gafodd
darparwyr anhawster i'w defnyddio ar y dechrau. Fe ganiataodd y
system newydd i'r bobl sy'n derbyn gwasanaeth barhau i wneud hynny
heb amhariad gan na fu raid i unrhyw ddefnyddiwr gwasanaeth symud
oddi wrth eu darparwr presennol.

6.3. I ddechrau roedd pecynnau gofal newydd yn cael eu comisiynu ar sail
pris a gallu'r darparwr i ddarparu tystiolaeth ysgrifenedig yn dangos sut
y byddai'n bodloni anghenion y person oedd angen gwasanaeth. Mae
elfen ansawdd wedi cael ei chynnwys mewn unrhyw becynnau gofal
newydd ac wedi ei rhoi ar waith bellach. Rhagwelwyd erioed y byddai
elfen ansawdd yn cael ei chynnwys yn y broses o gomisiynu unrhyw
wasanaeth newydd. Mae hyn wedi ei rhoi ar waith yn awr mewn
ymgynghoriad â darparwyr gwasanaeth. Mae AGGCC wedi arsylwi ar
system Matrix yn cael ei defnyddio gan ddarparwyr a'r cyngor ac mae
pryderon cychwynnol am y model newydd wedi lleihau. Gan mai dim
ond ym mis Tachwedd y rhoddwyd y system ar waith mae'n faes y bydd
AGGCC yn cymryd camau dilynol mewn perthynas ag ef yn ystod y
flwyddyn i ddod.

6.4. Yn ystod 2014-2015 tynnodd tri darparwr gofal cartref mawr yn ôl o restr
darparwyr achrededig y cyngor. Llwyddodd y cyngor i reoli’r broses o
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drosglwyddo'r pecynnau gofal yn ddiogel gan leihau'r effaith ar
ddefnyddwyr gwasanaeth. Er bod cynnydd wedi bod yn nifer y
darparwyr gofal cartref yn ystod y flwyddyn ddiwethaf mae colli tri
darparwr mawr wedi lleihau capasiti darparwyr presennol sydd wedi
cymryd gwaith ychwanegol. Mae hwn yn faes y bydd y cyngor eisiau
rhoi sylw iddo yn ystod y flwyddyn i ddod i sicrhau bod digon o ddewis
ar gael i bobl sy'n defnyddio'r gwasanaethau.

6.5. Mae'r cyngor wedi ail dendro am ddarpariaeth tai â chymorth. Roedd y
broses dendro'n cynnwys cynrychiolwyr rhieni a 50% o elfen ansawdd
wrth benderfynu ar y darparwr llwyddiannus. Siaradodd AGGCC ag un
o'r cynrychiolwyr rhieni ac roedd yn gadarnhaol iawn am y broses a
dywedodd y byddai wedi hoffi gweld mwy o bwyslais yn cael ei roi ar
ansawdd ond roedd yn deall safbwynt y cyngor ac yn teimlo ar y cyfan
bod y broses yn llwyddiannus iawn ac yn cyflawni canlyniadau da i'r
bobl oedd yn defnyddio'r gwasanaeth.

6.6. Yn wahanol i'r broses o gomisiynu gofal cartref a thai â chymorth nid
oes gan y broses dendro newydd ar gyfer gofal preswyl a nyrsio, o'r
enw 'PROACTIS', unrhyw elfen ansawdd i benderfynu ar y darparwr a
ffafrir. Gyda'r system hon, gall pob darparwr gwasanaeth weld a thendro
am yr holl becynnau gofal newydd, ble yn y gorffennol dim ond cartrefi
roedd y tîm comisiynu'n cysylltu â nhw fyddai'n ymwybodol o unrhyw
becyn gofal newydd. Fodd bynnag, mae offer comisiynu PROACTIS yn
penderfynu ar y cais llwyddiannus ar sail pris yn unig a rhaid i
ddefnyddwyr gwasanaeth sydd am ddewis cartref preswyl arall
'ychwanegu' at y taliad er mwyn talu'r ffi uwch. Gallai'r dull hwn o
gomisiynu leihau dewis ac amddifadu pobl nad ydynt yn gallu talu arian
ychwanegol i sicrhau'r cartref o’u dewis. Dylai'r cyngor ystyried sut y
gellir ymgorffori ansawdd yn ogystal â chost yn y model newydd i
sicrhau dewis ehangach i bobl a gwasanaeth o ansawdd i fodloni eu
hanghenion. Mae hwn yn faes y bydd AGGCC eisiau ei adolygu yn
ystod y flwyddyn i ddod.

6.7. Nododd y gwerthusiad perfformiad ar gyfer 2013-2014 fod y cyngor
wedi gwella perfformiad mewn perthynas â lleihau nifer yr achosion o
oedi wrth drosglwyddo gofal. Er ei fod yn dal uwchben cyfartaledd
Cymru dangosodd fod cynnydd yn y maes hwn. Mae dangosyddion
perfformiad eleni'n dangos codiad sydyn yn nifer y bobl yn aros i gael eu
rhyddhau o'r ysbyty o 8.56 i 10.92 i bob 1000 o'r boblogaeth ac maent
ymysg yr uchaf yng Nghymru. Mae'r codiad yn cael ei briodoli i
gynnydd sylweddol mewn atgyfeiriadau dros gyfnod y Nadolig, effaith y
system newydd Matrix ar gyfer comisiynu gofal cartref a diffyg capasiti
gan ddarparwyr presennol. Mae dangosyddion perfformiad yn amlygu
cwymp mewn perfformiad yn y trydydd chwarter sy'n cyd-fynd â'r
cynnydd mewn atgyfeiriadau. Amlygwyd cwymp pellach mewn
perfformiad yn y pedwerydd chwarter. Cadarnhaodd cyfarfodydd gyda
swyddogion y cyngor fod y system Matrix newydd yn cael effaith ar
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drosglwyddo pobl o'r ysbyty i'w cartref. Bu oedi hefyd wrth gyflenwi'r
prosiect tai â chymorth i gefnogi'r broses ail-alluogi.

6.8. Mae cynlluniau'n cael eu rhoi ar waith i leihau derbyniadau i ysbytai
trwy'r model cam i fyny/cam i lawr a mwy o fuddsoddiad yn y tîm ail-
alluogi cymunedol. Dylai cynlluniau i gynyddu nifer y gofalwyr ynghyd ag
asesiad integredig newydd alluogi'r cyngor i gynyddu capasiti a lleihau
nifer y bobl sy'n aros i gael eu rhyddhau o'r ysbyty. Mae hwn yn faes y
bydd AGGCC yn parhau i'w adolygu yn ystod y flwyddyn i ddod.

6.9. Mae canolbwyntio ar leihau cost pecynnau gofal uchel wedi cael effaith
ar allu'r cyngor i gynnal gwelliant yn nifer yr adolygiadau ar gyfer pobl
hŷn. Mae amseroldeb adolygiadau'n ffactor pwysig wrth sicrhau bod 
pobl yn derbyn gwasanaeth sy'n briodol i'w hanghenion ac mae hwn yn
faes y bydd AGGCC yn parhau i'w adolygu yn ystod y flwyddyn i ddod.

6.10. Mae tîm diogelu oedolion y cyngor yn parhau i weithio'n agos gydag
AGGCC pan fydd pryderon diogelu'n codi ynghylch unigolion sy'n
derbyn gwasanaethau a reoleiddir. Cafwyd gostyngiad yn nifer y
cysylltiadau gyda'r tîm amddiffyn oedolion agored i niwed sy'n datblygu i
fod yn ymholiad llawn a/neu ymchwiliad llawn. Caiff hyn ei briodoli i'r
broses o sgrinio atgyfeiriadau anaddas trwy'r system ddyletswydd.
Efallai y bydd angen adolygu'r trothwy ar gyfer derbyn atgyfeiriadau i
sicrhau bod y systemau ar waith yn rhoi cymorth digonol i bobl agored i
niwed ac yn eu hamddiffyn yn ddigonol.

6.11. Mae gwasanaethau plant yn gweithio'n agos gyda'r heddlu i ddatblygu
Canolfan Ddiogelu Amlasiantaethol (MASH). Er bod y cyfarwyddwr yn
nodi ar hyn o bryd nad fydd y gwasanaeth hwn yn cynnwys oedolion o’r
dechrau un, os bydd yn llwyddiannus mae'n faes datblygu y gallai'r
cyngor fod eisiau ei ehangu i ofal cymdeithasol oedolion.

6.12. Mae'r cyngor yn nodi bod gweithio mewn partneriaeth yn cael ei
hyrwyddo’n barhaus trwy benodiadau cyfunol. Mae tair swydd uwch o
fewn gwasanaethau i oedolion sy'n benodiadau cyfunol naill ai gyda
Chyngor Bro Morgannwg neu Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro.
Fe ddylai'r ffordd hon o weithio gynorthwyo'r cynghorau a'r bwrdd iechyd
i gryfhau trefniadau integredig ymhellach ac i greu'r gwasanaethau gofal
a mwyaf cynaliadwy i bobl.

6.13. Mae Cyngor Caerdydd yn gweithio gyda Chyngor Bro Morgannwg a
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro i ddarparu gwasanaethau
iechyd meddwl integredig i bobl sy'n profi problemau iechyd meddwl
sylweddol i gyflawni eu hadferiad gorau posibl. Canfu ein hymweliad
safle diweddar â'r gwasanaeth integredig bod defnyddwyr gwasanaeth
yn fodlon ar y gwasanaeth oedd yn cael ei gyflenwi gan y tîm integredig.
Cafwyd tystiolaeth dda hefyd o weithio mewn partneriaeth gyda'r sector
gwirfoddol i roi cymorth i bobl gyda'u hanghenion iechyd meddwl.

6.14. Cwblhaodd AGGCC Adolygiad Cenedlaethol o ddefnydd Trefniadau
Diogelu rhag Colli Rhyddid ym mis Ebrill 2014. Gwnaethom nifer o
argymhellion ar gyfer gwella, yn arbennig cynyddu capasiti'r tîm Diogelu
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rhag Colli Rhyddid yn sgil dyfarniad yr Uchel Lys a datblygu systemau
ar y cyd gyda bwrdd iechyd y brifysgol i gefnogi cyflenwi'r gwasanaeth
Diogelu rhag Colli Rhyddid yn effeithiol. Mae tîm Diogelu rhag Colli
Rhyddid Caerdydd yn dal cyfrifoldebau'r Corff Goruchwylio a nodir dan
Drefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid ar ran Bwrdd Iechyd Prifysgol
Caerdydd a'r Fro, Cyngor Dinas Caerdydd a Chyngor Bro Morgannwg.

Blaenoriaethau Cenedlaethol Allweddol (oedolion)

Gwasanaethau ataliol ac ymyrraeth gynnar

6.15. Mae strategaeth y cyngor ar gyfer gwasanaethau pobl hŷn yn nodi mai 
ymysg y grŵp oedran 85 a hŷn y bydd y twf mwyaf o ran galw am 
wasanaethau. Mae tystiolaeth bod y cyngor yn gweithio i hyrwyddo
annibyniaeth pobl hŷn trwy wahanol gyfarwyddiaethau. Mae'r defnydd o 
dechnoleg gwybodaeth (TG) yn cael ei ddatblygu a'i ddefnyddio i alluogi
pobl hŷn i gadw'n ddiogel.  Fodd bynnag, gall cost yr offer megis cost 
oriorau Evron Vaga i roi cymorth i bobl fod yn annibynnol yn y gymuned
fod yn rhwystr i bobl ar incwm isel ac er bod y cyngor yn cynnig
cymhorthdal, ni ellir cynnal hyn yn y tymor hirach.

6.16. Nid yw'n glir pwy sy'n arwain yr agenda ataliol gan nad yw’r adran gofal
cymdeithasol yn meddu ar yr adnoddau i gyllido'r gwaith. Mae'r Adran
Tai yn defnyddio arian Cronfa Gofal Canolradd i ddatblygu llety cam i
fyny/cam i lawr a theleofal. Mae hefyd yn gweithio mewn ysbytai i
ganfod pobl y gallant fod angen cymhorthion a chymorth wedi iddynt
ddychwelyd adref. Mae hon yn swyddogaeth debyg i ofal cymdeithasol.

6.17. Mae arian Cronfa Gofal Canolradd wedi cael ei ddefnyddio i gyllido
prosiectau mewn tai i ddatblygu chwe fflat ar gyfer cymorth cam i
fyny/cam i lawr i bobl hŷn. Cafwyd oediad yn cyflenwi'r gwasanaethau 
hyn sydd wedi effeithio ar wasanaeth ailalluogi'r cyngor.

6.18. Un o'r prif flaenoriaethau ar gyfer gwasanaethau i oedolion oedd
cynyddu faint o bobl sy'n dewis derbyn taliadau uniongyrchol. Roedd y
cyngor wedi gosod targed heriol ar ddechrau'r flwyddyn. Cydnabu'r
cyngor yn ddiweddarach nad oedd y targed dechreuol yn gyraeddadwy.
Nodwyd targed diwygiedig a mwy realistig ac ar 31 Mawrth roedd
cyfanswm o 550 o bobl yn derbyn taliad uniongyrchol gyda 52 o bobl
pellach yn gweithio tuag at dderbyn taliad uniongyrchol.

6.19. Dylid ystyried effaith posibl gofyn bod pob cyflogwr yn gwneud
cyfraniadau pensiwn ar gyfer eu gweithwyr; mae'r gofyniad hwn hefyd
yn berthnasol i ddefnyddwyr gwasanaethau gofal cymdeithasol sydd
wedi dewis cyllido eu gofal trwy daliadau uniongyrchol. Fe allai hyn
gynyddu cost taliadau uniongyrchol neu leihau faint o bobl sy'n dewis
derbyn y gwasanaeth hwn.
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Integreiddio gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol ar gyfer pobl hŷn ag 
anghenion cymhleth.

6.20. Mae strategaeth ddrafft ar gyfer gwasanaethau i bobl hŷn wedi cael ei 
datblygu mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
ac amryw o bartneriaid trydydd sector. Mae'r gwaith hwn yn cynnwys
datblygu strategaeth gomisiynu newydd ar gyllido iechyd a gofal
cymdeithasol o fewn heriau cyllideb lai a gofynion arbedion.

6.21. Mae'r cyngor yn nodi bod gwaith cadarnhaol iawn wedi cael ei wneud i
ddatblygu rhaglen hyfforddiant Ailalluogi Dementia, ar y cyd ag
Asiantaeth Gwella'r Gwasanaethau Cymdeithasol sydd hefyd yn
cyllido'r rhaglen. Cyngor Caerdydd sy'n arwain y rhaglen. Disgwylir y
bydd y rhaglen ar gael i'r holl staff yn ddiweddarach yn 2015.

6.22. Yn ystod 2014-2015 ymgymerodd AGGCC â darn penodol o waith yn
canolbwyntio ar y gwasanaethau a ddarperir gan y timau iechyd meddwl
cymunedol. Gwelsom fod y mesur iechyd meddwl yn cael ei roi ar waith
ac yn y sampl o gofnodion a archwiliwyd gennym roedd cynlluniau gofal
a thriniaeth yn cael eu cwblhau. Roedd tystiolaeth o weithio da mewn
partneriaeth gyda'r sector gwirfoddol ac roedd defnyddwyr y
gwasanaeth yn gwerthfawrogi'r cymorth a gynigiwyd. Gwnaethom
gwrdd â grŵp ffocws o ddefnyddwyr gwasanaeth oedd yn derbyn 
cymorth o ddydd i ddydd trwy Dŷ Canna, canolfan adnoddau a ddarperir 
gan Gyngor Caerdydd. Roedd hwn yn wasanaeth sy'n cael ei
werthfawrogi'n fawr a soniodd defnyddwyr am y cymorth a ddarperir gan
y ganolfan.

6.23. Mae'r cyngor hefyd yn bwriadu ymgymryd ag adolygiad o’r wybodaeth,
cyngor a chymorth sydd ar gael i ddefnyddwyr iechyd meddwl a'u
gofalwyr. Mae hyn yn rhan o ymateb y cyngor i'r Ddeddf Gwasanaethau
Cymdeithasol a Llesiant ac mae i fod i adrodd arno yn hwyrach yn 2015.

Meysydd o gynnydd

• Gwasanaethau a ddarperir gan y timau iechyd meddwl cymunedol i bobl
ag anghenion iechyd meddwl;

• Fframwaith comisiynu newydd ar gyfer gwasanaethau byw â chymorth a
gwasanaethau i bobl ag anableddau dysgu;

• Datblygu rhaglen hyfforddiant ailalluogi dementia.

Meysydd i’w gwella

• Amseroldeb cwblhau adolygiadau o anghenion gofal pobl hŷn;  

• Gweithredu elfen ansawdd wrth gomisiynu gofal preswyl;

• Cynyddu capasiti cyflenwi gofal cartref;

• Gwella perfformiad o ran lleihau oediadau wrth drosglwyddo gofal;
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• Parhau i gynyddu nifer y taliadau uniongyrchol i bobl Caerdydd.

Plant a phobl ifanc

Trosolwg

6.24. Mae perfformiad mewn gwasanaethau plant wedi gwella'n gyffredinol
mewn nifer o ddangosyddion perfformiad. Fodd bynnag, mae angen
gwella rhai meysydd ymhellach. Mae gwelliannau wedi'u gwneud mewn
cynllunio gofal i blant sy’n derbyn gofal. Cafwyd gostyngiad yng
nghanran yr adolygiadau plant sy'n derbyn gofal a gwblhawyd, sydd
wedi ei briodoli i'r cynnydd yn nifer yr adolygiadau yr ymgymerwyd â
nhw.

6.25. Mae angen gwella’r gwaith o ddarparu cymorth i bobl sy'n gymwys i
fynd at y gwasanaeth cynghorydd personol ymhellach. Nodwyd hwn fel
maes i'w wella yn dilyn yr arolygiad plant sy'n derbyn gofal yn
gynharach yn y flwyddyn. Cydnabu'r cyngor iddo gael trafferth i recriwtio
cynghorwyr personol ac mae'n ymdrechu i fynd i'r afael â'r diffyg hwn.

6.26. Cafwyd perfformiad da gan y cyngor o ran cyflawniad addysgol plant
sy'n derbyn gofal. Mae presenoldeb a pherfformiad yn y prif feysydd
pwnc yn parhau i wella. Mae cynlluniau addysg personol yn ddull
pwysig o sefydlu targedau clir a gweithredoedd i ymateb i anghenion a
dyheadau pob plentyn ac i ddarparu cofnod parhaus o'u cyraeddiadau
a'u cyflawniadau. Mae hwn yn faes a nodwyd oedd angen ei wella yn
adroddiad gwerthuso perfformiad AGGCC 2013-2014, ond mae
perfformiad yn y maes hwn wedi gostwng i 20%.

6.27. Er bod penderfyniadau sy'n cael eu gwneud o fewn un diwrnod ar
atgyfeiriadau cychwynnol wedi dangos mymryn o welliant o 80% yn
2013-2014 i 83% yn 2014-2015, mae canran yr asesiadau cychwynnol a
gwblhawyd o fewn saith diwrnod wedi gwella ond mae'n dal i fod ymhell
o dan gyfartaledd Cymru ac o'i gymharu ag awdurdodau tebyg ar 51%.
Mae cwblhau asesiadau craidd o fewn amserlenni statudol hefyd wedi
gostwng o 71% yn 2013-2014 i 61% yn 2014-2015. Mae canran yr ail-
atgyfeiriadau mewn blwyddyn wedi aros yn sefydlog ar 25%. Mae hwn
yn faes perfformiad y bydd AGGCC eisiau cymryd camau dilynol mewn
perthynas ag ef yn ystod 2015-2016.

6.28. Mae gwaith wedi cynyddu ar y trosolwg strategol o wasanaethau plant.
Mae ail aliniad cyfrifoldebau gweithredol wedi creu newid a gwelliant o
ran cyflenwi gwasanaethau.

6.29. Mae creu swyddi newydd ac ail alinio gwasanaethau wedi cael effaith ar
allu'r cyngor i recriwtio i swyddi gwag presennol ym maes gwaith
cymdeithasol. Er y gwelwyd lleihad yn y defnydd o staff asiantaeth mae
recriwtio a chadw gweithwyr cymdeithasol cymwys yn dal i fod yn
flaenoriaeth.
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Blaenoriaethau Cenedlaethol Allweddol (plant)

Gwasanaethau ataliol ac ymyrraeth gynnar

6.30. Mae'r gwasanaeth integredig cymorth i'r teulu yn drefniant partneriaeth
ar y cyd gyda Bro Morgannwg a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r
Fro. Mae’r gwasanaeth wedi bod yn llwyddiannus wrth ganolbwyntio ar
ymyraethau i deuluoedd ag anghenion cymhleth. Mae'r adroddiad
blynyddol yn pwysleisio bod y gwasanaeth wedi helpu i leihau nifer y
plant ar y gofrestr amddiffyn plant ac mae wedi cau achosion nifer o
deuluoedd oedd yn agored gan wasanaethau plant.

6.31. Mae'r cyngor wedi datblygu strategaeth ataliol i sicrhau bod teuluoedd
yng Nghaerdydd yn derbyn y lefel gywir o gymorth ac ar yr adeg cywir.
Disgwylir y bydd y strategaeth cymorth cynnar yn cael ei lansio'n
hwyrach yn 2015 a bydd hwn yn faes y bydd AGGCC am ei adolygu yn
ystod y flwyddyn i ddod.

6.32. Mae dangosyddion perfformiad yn dangos cwymp sylweddol yn nifer y
plant mewn angen. Fe wnaeth y cyngor gymeradwyo cyllid i gyflogi tîm
rheoledig o weithwyr cymdeithasol cymwys a fyddai'n gweithio i
ddechrau gydag oddeutu 250 o achosion oedd ar agor i'r tîm plant
mewn angen. Canfu ymweliad safle gan AGGCC fod gan y tîm
rheoledig gytundeb chwe mis i ddechrau a gafodd ei ymestyn gan dri
mis pellach. Roedd y dyraniad cychwynnol i'r tîm o 250 o achosion wedi
cael ei gynyddu i 400, ar ôl i'r tîm gau dros 250 o achosion. Roedd
tystiolaeth yn y sampl o gofnodion a archwiliwyd o ganlyniadau
cadarnhaol yn dilyn ymyrraeth y tîm yn lleihau risgiau i bobl ifanc. Mae
ail alinio gwasanaethau plant wedi alinio'r tîm iechyd ac anabledd plant
gyda'r tîm plant mewn angen i wella gwasanaethau i blant sydd ag
anghenion ychwanegol. Mae hyn wedi golygu cynnydd o 34 yn nifer y
plant sydd bellach â mynediad at daliadau uniongyrchol.
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Plant sy'n derbyn gofal

Niferoedd
plant sy'n
derbyn
gofal 509 511 507 565 544 595 642

6.33. Mae'r siart uchod yn dangos y duedd saith mlynedd yn niferoedd y plant
sy'n derbyn gofal i bob 1000 o'r boblogaeth ledled Cymru ac yng
Nghaerdydd. Er bod cyfanswm nifer y plant sy'n derbyn gofal yng
Nghymru wedi gostwng o 2.6% dros y flwyddyn ddiwethaf, cafwyd
cynnydd o 7.9% yng Nghaerdydd er ei fod yn debyg i gyfartaledd Cymru
gyfan mae'r boblogaeth plant sy'n derbyn gofal yng Nghaerdydd wedi
cynyddu'n araf ers 2013. Fe all y cynnydd o 7.1 i 8.8 i bob 1000 o'r
boblogaeth adlewyrchu lefel yr amddifadedd a brofir gan deuluoedd yng
Nghaerdydd, sef y bedwaredd ardal fwyaf ddifreintiedig yng Nghymru.
Disgwylir y bydd poblogaeth y plant a phobl ifanc yng Nghaerdydd yn
cynyddu i 112,440 erbyn 2030. Os bydd poblogaeth plant sy'n derbyn
gofal yn dilyn y duedd hon bydd hyn yn ychwanegu at y pwysau ariannol
ar y cyngor wrth iddo gyflenwi gwasanaethau i blant sy'n derbyn gofal.

6.34. Cafwyd cwymp sylweddol yn nifer y plant ar y gofrestr amddiffyn plant
yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Yn ystod yr un cyfnod mae nifer y plant
mewn angen wedi lleihau'n sylweddol a gellir priodoli'r lleihad hwn i'r
gwaith sydd wedi ei gyflawni gan y tîm a reolir. Yr her i'r cyngor fydd
cynnal perfformiad yn y maes hwn yn dilyn dirwyn y tîm a reolir i ben.
Dylai'r cyngor hefyd ystyried a oes unrhyw berthynas rhwng y cynnydd
mewn plant sy'n derbyn gofal a'r gostyngiad yn nifer y bobl ifanc ar y
gofrestr amddiffyn plant.
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6.35. Ym mis Mai 2014, fel rhan o arolygiad cenedlaethol, cynhaliodd AGGCC
arolygiad o wasanaethau i blant sy'n derbyn gofal sy'n dangos
ymddygiad agored i niwed ac ymddygiad peryglus. Canfu'r arolygiad
dystiolaeth o arferion da ac ni chanfuwyd unrhyw bryderon sylweddol.
Mae copi o'r adroddiad arolygu ar gael ar wefan AGGCC.

6.36. Mae'r cyngor wedi gweithio gyda phartneriaid trydydd sector i ddatblygu
model gwell ar gyfer maethu - taliad yn ôl canlyniadau - i gynnig cyfle i
blant sy'n byw i ffwrdd symud yn ôl i fyw yng Nghaerdydd. Mae hwn yn
fodel newydd ac arloesol ar gyfer darparu gwasanaeth, y bydd AGGCC
am ei adolygu yn ystod y flwyddyn i ddod.

6.37. Derbyniodd gwasanaeth maethu a chartref plant y cyngor ei hun, sy'n
cael eu rheoleiddio gan AGGCC, adroddiadau arolygu cadarnhaol yn
ystod y flwyddyn a aeth heibio. Canfuwyd bod y gwasanaeth maethu'n
darparu hyfforddiant a chymorth o ansawdd da i ofalwyr.

Meysydd o gynnydd

• Cynyddu nifer y plant sydd â mynediad at daliadau uniongyrchol;

• Lleihau nifer y plant mewn angen ac ar y gofrestr amddiffyn plant;

• Cynyddu nifer y gweithwyr cymdeithasol sy'n cael eu recriwtio i swyddi
parhaol;

• Gwaith y tîm a reolir sy'n gweithio gyda phlant mewn angen.

Meysydd i’w gwella

• Parhau i gynyddu nifer y bobl sy'n dewis derbyn taliadau uniongyrchol;

• Parhau i gynyddu nifer y gweithwyr cymdeithasol sy'n cael eu penodi i
swyddi parhaol;

• Gwella perfformiad wrth gwblhau cynlluniau addysg personol;

• Recriwtio cynghorwyr personol;

• Cwblhau asesiadau cychwynnol ac asesiadau craidd.

7. Pa mor dda mae arweinyddiaeth, llywodraethiad a chyfeiriad y cyngor yn
hyrwyddo gwelliant mewn canlyniadau a lles ar gyfer pobl sydd angen
gofal a chefnogaeth

7.1. Mae'r gwasanaethau cymdeithasol yn parhau i dderbyn cefnogaeth
gorfforaethol da wrth gyflenwi gwasanaethau effeithiol i bobl Caerdydd.
Yn sgil ein presenoldeb mewn cyfarfodydd pwyllgor craffu gwelsom fod
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dealltwriaeth dda o'r heriau sy'n wynebu'r gyfarwyddiaeth wrth fodloni
galw cynyddol am wasanaethau gyda chyllideb sy'n lleihau.

7.2. Yn 2013-2014 cafwyd gorwariant ar wasanaethau cymdeithasol plant ac
oedolion. Er i arbedion sylweddol gael eu gwneud, roedd pwysau i
gwrdd â gofynion poblogaeth gynyddol plant sy'n derbyn gofal,
cymhlethdod anghenion, lleoliadau allanol a chostau gadael gofal
ynghyd ag arbedion na lwyddwyd i'w cyflawni a phwysau ar
wasanaethau a gomisiynir yn allanol mewn gofal cymdeithasol i
oedolion wedi cael effaith ar y gorwariant.

7.3. Mae hyrwyddo taliadau uniongyrchol yn parhau i gynnig dewis
ehangach o sut caiff gwasanaethau eu cyflenwi. Mae'r cyngor wedi
ystyried ffyrdd o leihau dibyniaeth gofal cymdeithasol oedolion gyda
mwy o bwyslais ar wasanaethau ataliol ac ailalluogi ac mae defnydd
cynyddol o dechnoleg yn cael ei anelu at roi cymorth i bobl aros yn y
gymuned yn hirach.

7.4. Mae'r cyngor wedi ail lunio strwythur uwch reolwyr i sichrau
arweinyddiaeth symlach a mwy effeithiol. Mae hyn wedi arwain at
ostyngiad yn nifer y cyfarwyddwyr o 11 i saith. Roedd hyn yn cynnwys
dwyn gwasanaethau i oedolion a gwasanaethau plant at ei gilydd yn un
gyfarwyddiaeth dan un cyfarwyddwr gwasanaethau cymdeithasol. Mae
rhai o swyddogaethau gofal cymdeithasol i oedolion wedi cael eu
trosglwyddo i'r gyfarwyddiaeth tai.

7.5. Canfu ein gwerthusiad perfformiad ar gyfer 2013-2014 yr angen am
sefydlogrwydd a chyfeiriad o fewn yr adran. Mae'r ddau gyfarwyddwr
wedi parhau gyda'u trosolwg strategol o wasanaethau ac mae
tystiolaeth o welliant ledled y gyfarwyddiaeth. Dylai creu swydd
cyfarwyddwr gwasanaethau cymdeithasol ddod â mwy o eglurder i rôl a
chyfrifoldeb y cyfarwyddwr gwasanaethau cymdeithasol. Mae penodiad
arfaethedig cyfarwyddwr cynorthwyol ar gyfer gofal cymdeithasol plant
ac iechyd a gofal cymdeithasol oedolion yn allweddol o ran galluogi'r
adran i yrru newid strategol yn ei flaen o fewn y gyfarwyddiaeth.

7.6. Mae'r cyngor wedi parhau ei drefniadau partneriaeth gyda Bwrdd Iechyd
Prifysgol Caerdydd a'r Fro a chyngor Bro Morgannwg fel rhan o'i ymateb
i'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant ac integreiddio
gwasanaethau. Mae rhoi cymorth i bobl agored i niwed yn parhau i fod
yn un o brif flaenoriaethau'r cyngor.

7.7. Mae'r adolygiad strategol o wasanaethau wedi achosi newid yn y
gwasanaethau i oedolion ac i blant. Mae'n bwysig bod momentwm y
newid yn cael ei gynnal ar gyflymder priodol i wella canlyniadau wrth
gloriannu hyn gyda lefel y risg i bobl sy’n agored i niwed.

7.8. Yn ôl y cyfarwyddwr mae'r cyngor wedi ymateb i ddigwyddiadau
gwrando ar gyfer plant ac mae'n ystyried ffyrdd i gynnwys pobl ifanc
mewn penderfyniadau sy'n effeithio ar bobl ifanc.
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Meysydd o gynnydd

• Trefniadau partneriaeth gyda chyngor Bro Morgannwg a Bwrdd Iechyd
Prifysgol Caerdydd a'r Fro.

Meysydd i’w gwella

• Cynnal strwythur rheoli cynaliadwy;

• Penodi cyfarwyddwyr cynorthwyol;

• Parhau i gwrdd â heriau'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a
Llesiant.


