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Adolygiad a Gwerthusiad Blynyddol o Berfformiad 2014-2015

Awdurdod Lleol: Cyngor Sir y Fflint

Mae'r adroddiad hwn yn amlinellu gwerthusiad AGGCC o berfformiad Cyngor
Sir y Fflint wrth gyflenwi ei swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol

1. Crynodeb

1.1. Mae'r cyngor yn wynebu heriau sylweddol wrth ymgymryd â'r
cyfrifoldebau newydd a grëwyd gan Ddeddf Gwasanaethau
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.  Mae'n realistig ynglŷn â'r risgiau 
sy'n cael eu peri gan y galw cynyddol, yr angen i fodloni anghenion mwy
cymhleth, a phwysau cyllidol cynyddol. Wrth ymateb, mae wedi
datblygu nifer o fodelau gwasanaeth newydd fel rhan o raglen
drawsnewid strategol sy'n canolbwyntio'n fwyfwy ar yr amcan o greu
system ataliol integredig ar gyfer gofal.

1.2. Mae'r cyngor yn derbyn na all y manteision a'r cyflawniadau cynnar a
enillwyd trwy ei raglen ail-alluogi bellach yn cael eu cyflawni ar yr un
raddfa, ac mae'n disgwyl y bydd niferoedd cynyddol o bobl hŷn yn 
benodol a fydd angen cymorth parhaus neu bydd ag anghenion gofal
cymhleth.

1.3. O ganlyniad, mae'n datblygu trefniadau mynediad gwell, yn buddsoddi
mewn comisiynu callach, ac yn meithrin trefniadau gweithio cryfach a
mwy integredig sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau. Yn benodol, mae
mwy o hyder y bydd y strwythur gweithio newydd sy'n cael ei weithredu
gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr â ffocws mwy cadarn ar yr
ardal leol.

1.4. Mae trefniadau diogelu oedolion mewn cyfnod trosiannol, ac mae angen
eu cryfhau er mwyn darparu ymateb mwy cyson. Mae trothwyau'n cael
eu gweithredu mewn modd anghyson, ac mae'n rhaid i oedolion mewn
perygl fod â llais cryfach, a bod yng nghanol arferion gwaith.

1.5. Mae gwasanaethau i blant wedi cael eu harolygu gan AGGCC yn
ddiweddar, ac mae adroddiad wedi cael ei gyhoeddi ar wahân sy'n rhoi
rhagor o fanylion ynglŷn â'r canlyniadau. Fodd bynnag, mae'n rhaid i'r 
cyngor adolygu ei drefniadau ar gyfer atal ac ymateb yn gynnar er mwyn
sicrhau ymateb amserol priodol yn gyson. Mae cyfraddau ailatgyfeirio
wedi cynyddu'n sylweddol, ac mae'n rhaid deall y rhesymau dros hyn a
mynd i'r afael â nhw.
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1.6. Mae rhoi cyfleoedd bywyd i blant sy'n derbyn gofal yn gofyn am
ymroddiad cyson a phenderfyniad er mwyn iddynt wella. Er bod
canlyniadau diweddar wedi bod yn dda, mae arwyddion yn awgrymu
nad yw rhianta corfforaethol mor effeithiol ag y gallai fod. Mae nifer
sylweddol o leoliadau nad ydynt yn yr ardal leol, nid yw lleoliadau mewn
ysgolion mor sefydlog ag yr oeddent, ac nad yw asesiadau iechyd yn
cael eu cynnal yn rheolaidd. Mae'n rhaid i'r cyngor adolygu sut i fynd i'r
afael â'r materion hyn, er mwyn darparu'r canlyniadau gorau ag sy'n
bosibl ar gyfer plant sy'n derbyn gofal.

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

Y maes i'w wella a nodwyd y llynedd Cynnydd yn 2014-2015
Cynllunio strategol gyda Bwrdd Iechyd
Prifysgol Betsi Cadwaladr

Mae'r gwaith hwn yn dal i fynd rhagddo,
ond mae'r cyngor wedi mynegi rhywfaint
o optimistiaeth ynglŷn â chael ffocws 
gwell ar yr ardal leol gyda'r bwrdd
gweithredol newydd

Ffurfio a chomisiynu gofal o safon
uwch mewn cartrefi gofal yn yr ardal
leol

Mae'r gwaith hwn yn dal i fynd rhagddo,
ac mae’r cyngor wedi nodi'r mater hwn
yn risg sylweddol wrth ddiwallu
anghenion

Mae angen adolygiadau amserol ar
gyfer plant mewn angen – mae'r maes
hwn wedi gwaethygu er ei fod yn faes
i’w wella y llynedd

Wedi gwella, er bod 85 o’r adolygiadau
heb gael eu cynnal mewn da bryd, a
chafodd 76 o blant a phobl ifanc eu
heffeithio gan hyn.

Mynd i'r afael â’r gostyngiad yn nifer y
gofalwyr hysbys

Cynnydd sylweddol yn nifer y gofalwyr
hysbys a'r bobl sydd wedi derbyn
gwasanaeth o ganlyniad

Amserlenni wrth brosesu cwynion, yn
benodol mewn gwasanaethau i blant

Wedi gwella mewn gwasanaethau i
oedolion, ond mae’r maes hwn yn dal i
fod yn wendid, er gwaethaf gostyngiad
sylweddol yn nifer y cwynion a
gofnodwyd

Amserlenni ar gyfer cynadleddau
amddiffyn plant cychwynnol

Rhywfaint o gynnydd, ond mae angen
mwy o waith er mwyn sicrhau bod pob
un yn amserol

Ymweliadau statudol â phlant sy'n
derbyn gofal

Wedi gwella'n sylweddol, gyda dros
90% o ymweliadau'n bodloni'r safonau
gofynnol ar gyfer ymweliadau

Asesiadau iechyd ar gyfer plant sy'n
derbyn gofal

Wedi gwaethygu ymhellach –
cynhaliwyd dim ond 165 o blith 303 o
asesiadau iechyd yn ystod y flwyddyn y
dylid bod wedi eu cynnal

Cynlluniau addysg personol amserol ar Wedi gwella, er bod wyth o blant a oedd
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gyfer plant sy'n derbyn gofal yn derbyn gofal nad oedd ganddynt
gynllun addysg personol

Canlyniadau ar gyfer oedolion iau a
oedd yn arfer derbyn gofal

Wedi gwella, gan fod y rhan fwyaf
ohonynt mewn cysylltiad â'r cyngor,
mewn llety addas, ac mewn naill ai
addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant

Y broses coladu data sy'n gysylltiedig â
chomisiynu er mwyn mesur effaith a
gwerth am arian

Yn dal i fynd rhagddo

Lefelau absenoldeb oherwydd salwch Wedi gwella mewn gwasanaethau i
blant

Adolygu effaith y newidiadau
diweddaraf i’r strwythur uwch-reolaeth

Yn rhy gynnar i ddweud, a bydd angen
adolygu'r mater hwn ymhellach

3. Ymweliadau ac arolygiadau a wnaed yn ystod y flwyddyn

3.1. Cynhaliodd AGGCC arolygiad yn ystod mis Mai a mis Mehefin a oedd
yn canolbwyntio ar fynediad at wasanaethau ac ansawdd y gwaith
mewn gwasanaethau i blant yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Yn
benodol, roedd yn edrych ar yr effaith ar gyfer plant, pobl ifanc a'u
teuluoedd, a pha mor dda roedd y cyngor yn ymateb i'w hanghenion.

3.2. Cynhaliodd AGGCC arolygiad hefyd o wasanaethau maethu yn ystod
mis Chwefror a mis Mawrth 2015, a chanfod bod llawer o bethau'n cael
eu gwneud yn dda iawn, megis ymwybyddiaeth dda o anghenion plant
ac ymroddiad gwirioneddol i ddarparu gwybodaeth o ansawdd uchel.
Mae'n ymwybodol o'r angen i ddod o hyd i ragor o bobl sy'n fodlon bod
yn ofalwyr maeth.

3.3. Hefyd, mae presenoldeb sylweddol wedi bod mewn amrywiaeth o
gyfarfodydd amlasiantaeth yn ystod y flwyddyn, sydd wedi galluogi
AGGCC i asesu pa mor dda mae oedolion sy'n agored i niwed yn cael
eu diogelu.

3.4. Yn ogystal, cyfarfu AGGCC ag uwch-reolwyr y cyngor ar adegau y
cytunwyd arnynt yn ystod y flwyddyn, er mwyn adolygu perfformiad a
thrafod cynnydd yn unol â meysydd allweddol sydd angen eu gwella.
Gwnaeth AGGCC hefyd fynychu nifer o gyfarfodydd pwyllgor craffu'r
cyngor, lle roedd aelodau etholedig yn sicrhau bod y bobl sy'n gwneud
penderfyniadau lleol yn atebol.
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4. Meysydd y bydd AGGCC yn gwneud gwaith dilynol arnynt y flwyddyn
nesaf

4.1. Trefniadau diogelu oedolion

4.2. Trefniadau'r gwasanaeth iechyd meddwl cymunedol

4.3. Trefniadau mynediad, asesu, a rheoli gofal mewn gwasanaethau i blant

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

5.1. Adolygiad cenedlaethol o wasanaethau gofal cartref

5.2. Adolygiad cenedlaethol o wasanaethau i bobl sydd ag anabledd dysgu

5.3. Adolygiad cenedlaethol o drefniadau cynllunio 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. Mae rhagor o bobl sydd angen gofal a chymorth yn gallu cael mynediad
at amrywiaeth o wasanaethau sydd wedi cael eu moderneiddio yn y
blynyddoedd diweddar er mwyn hyrwyddo a chynorthwyo pobl yn well i
fyw'n annibynnol. Mae'r rhain yn cynnwys y gwasanaeth 'Byw'n Dda',
sy'n rhoi cymorth i bobl sydd â dementia yn eu cartrefi, a'r rhaglen
ailalluogi, sy'n darparu cymorth amserol dwys er mwyn cynorthwyo pobl
i gynnal neu adennill eu hannibyniaeth.

6.2. Yng nghyd-destun y ffaith bod disgwyliad oes yn cynyddu ar gyfradd o
ddwy flynedd pob degawd, mae'r cyngor yn gweld galw mwy, fel y mae'r
cynnydd o 28% yn nifer yr atgyfeiriadau i'r gwasanaeth ailalluogi yn
ystod y flwyddyn ddiwethaf yn dangos. Hyd yn hyn, mae wedi ymateb
yn dda, ac mae wedi llwyddo i dangos canlyniadau da gyda 63% o bobl
yn cael mynediad i wasanaethau ailalluogi naill ai lefelau is o cymorth,
neu heb angen cymorth o ganlyniad.

6.3. Tystiolaeth bellach o hyn yw'r ddarpariaeth well o gymorth gofal cartref
sy'n canolbwyntio’n gynyddol ar y rhai sydd ag anghenion mwy
cymhleth, yn enwedig y rhai sydd angen mwy nag 20 awr o ofal cartref
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bob wythnos. Mae gostyngiad cyfatebol wedi bod yn nifer y bobl sydd
angen lefel gymharol fach o gymorth.

6.4. At ei gilydd, mae llai o bobl yn derbyn cymorth yn y gymuned, o
gymharu â'r flwyddyn flaenorol ar 31 Mawrth 2015. Fodd bynnag, wrth
gymharu â'r flwyddyn flaenorol gyfan, nid oes llawer o wahaniaeth yn y
ffigurau. Mae hyn yn awgrymu bod y cyngor yn gweithio’n dda er mwyn
cefnogi annibyniaeth, gyda niferoedd tebyg yn cael mynediad at
wasanaethau, ond llai ohonynt sydd eu hangen yn y tymor hwy.

6.5. Mae'r cyngor yn ymwybodol na ellir cynnal canlyniadau o'r fath heb
werthusiad pellach o'i rôl.  Mae'n realistig ynglŷn â'r heriau sy'n cael eu 
peri gan y galw cynyddol, yr angen i ddiwallu anghenion mwy cymhleth,
a phwysau cyllidol. Yn ogystal, mae Deddf Gwasanaethau
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 wedi annog ffocws newydd ar
atal ac ymyrryd yn gynnar. Mae'r cyngor wedi ymateb trwy ymroddi i
agenda sy'n cydnabod ei gyfrifoldebau ynglŷn â pharhau i ddiwallu 
anghenion pobl sy'n agored i niwed, wrth roi pwyslais cynyddol ar
rymuso pobl a chymunedau i fod yn gyfrifol am eu llesiant eu hunain.

6.6. Mae'r cyngor yn cydnabod nad yw'n gallu gweithio tuag at gyflawni hyn
ar ei ben ei hun, a bydd angen arno gydberthnasau gweithio strategol
cryfach, yn enwedig â Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, os yw'n
mynd i lwyddo yn y tymor hir.

6.7. Mae profiadau a chanlyniadau ar gyfer pobl yn parhau i fod yn dda ar y
cyfan, ac mae llawer o feysydd yn adrodd bod cydberthnasau gweithio
gweithredol â chydweithwyr ym maes iechyd yn effeithiol iawn. Er
enghraifft, mae pobl yn dal i elwa ar gael eu trosglwyddo i'r ysbyty
mewn da bryd, ac mae trefniadau ar gyfer rhyddhau cleifion ymhlith y
gorau yng Nghymru.

6.8. Mae rhagor o bobl bellach yn gallu trefnu eu gwasanaethau gofal eu
hunain trwy daliadau uniongyrchol a chymorth dan gyfarwyddyd y
dinesydd – mae'r nifer wedi cynyddu o 302 i 378. Mae hyn yn rhoi cryn
gymorth wrth roi mwy o ddewis, hyblygrwydd a rheolaeth i bobl wrth
iddynt gynnal eu hannibyniaeth.

6.9. Mae'r cyngor yn mabwysiadu'r model datblygu fesul cam sy'n
canolbwyntio ar yr unigolyn ar gyfer gwasanaethau anabledd dysgu,
sydd â'r amcan o wireddu dyheadau pobl yn well wrth iddynt gyrraedd
annibyniaeth. Mae'r dull hwn yn hyrwyddo dysgu sgiliau newydd ac yn
helpu pobl i fod yn ddiogel wrth iddynt wneud cymaint drostynt eu
hunain ag y bo modd. Mae hyn yn creu ffordd newydd o feddwl ac yn
ymchwilio i ddulliau amgen o ddarparu gwasanaethau, trwy fentrau
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cymdeithasol a chyfuno taliadau uniongyrchol er mwyn comisiynu
cefnogaeth.

6.10. Nid yw trefniadau diogelu ar gyfer oedolion sy'n agored i niwed wedi
cael eu datblygu yn ddigon, ac mae angen eu cryfhau. Nid yw ymateb
bob amser mor amserol ag y gallai fod, ac mae trothwyau'n cael eu
defnyddio mewn ffordd anghyson. O ganlyniad, nid yw rhai
digwyddiadau wedi cael eu hystyried yn briodol fel pryderon diogelu. Yn
rhy aml, mae gweithwyr cymdeithasol yn absennol o gyfarfodydd
strategol, ac nid yw cymorth gan eiriolwr yn cael ei ystyried yn fater o
drefn hyd yn oed pan all fod yn fuddiol gwneud felly. Mae’n rhaid i
oedolion mewn perygl fod yn fwy canolog i'r broses, a dylent gael
dweud eu dweud.

6.11. Mae cyngor wedi dechrau mynd i'r afael â nifer o'r materion hyn, ac
mae'r cyfuniad diweddar o ddiogelu oedolion â diogelu plant, ynghyd â
threfniadau cryfach ar gyfer rheoli llinell, yn darparu strwythur mwy
cadarn er mwyn symud ymlaen, ond bydd hyn yn gofyn am sylw
parhaus.

Blaenoriaethau allweddol cenedlaethol

Gwasanaethau ataliol ac ymyrraeth gynnar

6.12. Mae'r cyngor yn parhau i fuddsoddi mewn amrywiaeth o wasanaethau
ataliol ac ymyrraeth gynnar, megis y Gwasanaeth Ymateb yn y Nos. Er
ei fod yn y cyfnod peilot o hyd, mae’n galluogi tîm bach o swyddogion
ymateb i gynnig cyngor a chymorth ymarferol ar gyfer hyd at wyth
wythnos, yn rhad ac am ddim. Bydd yn cael ei werthuso'n fuan, a
disgwylir y bydd yn darparu cymorth gwerthfawr ar gyfer amrywiaeth o
ddefnyddwyr gwasanaeth yn y cyfnod critigol dros nos. Weithiau, y
cyfnod hwn yw’r gwahaniaeth rhwng cynnal annibyniaeth a pheidio.

6.13. Mae'r cyngor wedi cyhoeddi y bydd safleoedd gofal ychwanegol yn cael
eu datblygu yn y Fflint a Threffynnon, a fydd yn ychwanegu at y
ddarpariaeth bresennol yn yr Wyddgrug a Shotton. Mae cynllun Llys
Jasmine wedi ennill Gwobr Cymru Rheoli Adeiladu'r Awdurdodau Lleol
yn ddiweddar, yn y categori gorau ar gyfer datblygu tai cymdeithasol
neu fforddiadwy newydd.

6.14. Roedd llawer mwy o bobl yn gallu trefnu addasiadau bach, sydd yn aml
yn gallu bod yn hanfodol er mwyn eu cefnogi i barhau i fyw yn
annibynnol yn eu cartrefi eu hunain. Fodd bynnag, mae gormod o bobl
yn aros yn rhy hir i'r cyngor wneud addasiadau mawr ar eu tai, gyda'r
nifer o ddiwrnodau mae'n cymryd i brosesu Grant Cyfleusterau i'r Anabl
yn codi o 247 i 322. Mae'n rhaid i'r cyngor ystyried yr effaith mae hyn yn
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ei chael ar ansawdd bywyd bobl, heb sôn am y cynilion ar gyfer iechyd a
gofal cymdeithasol yn y tymor hwy.

6.15. Mae rhagor o ofalwyr wedi cael eu nodi – o 776 i 1,087 – ac mae wedi
bod cynnydd cyfatebol yn y nifer sy'n cael cynnig ac yn cael mynediad
at asesiad o'u hanghenion. Gwnaeth rhagor ohonynt dderbyn
gwasanaeth, y nifer uchaf yng ngogledd Cymru. Mae hyn yn dystiolaeth
o ateb cadarnhaol iawn i'r materion a nodwyd y llynedd.

Integreiddio gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol ar gyfer pobl hŷn ag 
anghenion cymhleth

6.16. Mae menter Un Pwynt Mynediad yn cael ei datblygu er mwyn darparu
ymateb symlach ac yn fwy cyfunol gan wasanaethau iechyd a gofal
cymdeithasol. Y bwriad yw sicrhau bod pobl yn gallu cael mynediad
cyflym at wybodaeth a all gefnogi hunanofal lle bo hynny'n bosibl, ond
ar yr un pryd darparu cydlyniant gwell o wasanaethau atal ac adsefydlu
lle bo angen. Fodd bynnag, er nad yw wedi gweld yr un cynnydd ag a
welwyd mewn rhai o'r cynghorau eraill ar draws gogledd Cymru, mae’n
hyderus y bydd hyn yn gwbl weithredol erbyn diwedd mis Mawrth 2016.
Mae'r cyngor wedi dweud ei fod wedi mabwysiadu dull cynyddrannol
wrth gyflwyno, ond mae hefyd yn cydnabod rhai materion ynglŷn â 
chytuno ar adnoddau gofal iechyd. Mae'r mater hwn yn gofyn am sylw
parhaus er mwyn sicrhau bod cerrig milltir yn cael eu cyrraedd, a bod y
gwasanaeth yn mynd yn llawn weithredol o fewn yr amserlenni
disgwyliedig.

6.17. Gwnaeth y cyngor amlinellu ei gynlluniau ar gyfer datblygu a gweithredu
gwasanaethau gofal gwell ar draws Sir y Fflint, fel rhan o'i ddatganiad o
fwriad yn 2013 ar gyfer pobl hŷn sydd ag anghenion  cymhleth.  Fodd 
bynnag, mae wedi nodi risgiau'n ddiweddar ynglŷn â'r model newydd 
sydd angen ailwerthusiad pellach o’r cynlluniau cyllid arfaethedig. Er
mwyn rhoi hyn ar waith, mae wedi dangos ei fwriad i gynllunio gyda
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr mewn ffordd sy'n gwell
ymchwilio i gyfleoedd sy'n fwy cynaliadwy, ac sy'n cefnogi gweithio
mewn ardaloedd lleol.

6.18. Gwnaeth y datganiad o fwriad hefyd ddangos y bwriad i ddatblygu
strwythurau cyd-derfynol lleol gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi
Cadwaladr, ac i sefydlu timau arwain lleol sy'n gyrru agendâu lleol.
Fodd bynnag, er bod y cyngor yn cydweithio â chydweithwyr ym maes
iechyd, nid yw cynlluniau ar gyfer cyd-leoli wedi cael eu gwireddu hyd yn
hyn.
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Meysydd o gynnydd

• Rhaglen beilot ar gyfer Gwasanaeth Ymateb yn y Nos

• Ehangu taliadau uniongyrchol

• Y datblygiad o fodel fesul cam ar gyfer cynorthwyo pobl sydd ag
anabledd dysgu i fod yn annibynnol

Meysydd i'w gwella

• Trefniadau cynllunio strategol lleol gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi
Cadwaladr

• Amseroldeb addasiadau mawr i dai sy'n galluogi pobl sydd ag
anableddau i aros yn eu cartref eu hunain

• Gweithredu Un Pwynt Mynediad

Plant a phobl ifanc

Trosolwg

6.19. Mae bron 36,000 o blant a phobl ifanc yn Sir y Fflint o dan 19 mlwydd
oed – y nifer uchaf yn ogystal â'r ganran uchaf yng ngogledd Nghymru.
Mae rhagamcaniadau'n awgrymu y bydd y nifer hon yn gostwng dros y
15 mlynedd nesaf, i lai na 33,000 erbyn 2030. Mae dadansoddiad
Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru yn dangos bod y rhan fwyaf o'r
ardaloedd yn y sir yn llai difreintiedig na'r cyfartaledd ar gyfer Cymru,
gyda'r drydedd gyfradd isaf o blant sy'n byw mewn cartref lle nad oes
neb yn gweithio.

6.20. Mae'r cyngor wedi gweld cynnydd sylweddol pellach yn nifer yr
atgyfeiriadau, gyda 1,825 wedi'u derbyn yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.
Mae hyn yn cymharu â 1,220 yn y flwyddyn flaenorol a 709 yn y
flwyddyn cyn hynny. Mae hyn yn cynrychioli tueddiad cynyddol o 72% a
50% yn ôl eu trefn. Dylai cynnydd o'r fath sbarduno rhywfaint o
werthuso ystyrlon er mwyn deall y rhesymau am amrywiaethau o'r fath
a'u maint.

6.21. Mae'r cyngor yn gwneud penderfyniadau ynglŷn â sut i ymateb i 
gysylltiadau cyntaf yn gyflym iawn, ond mae angen adolygu prosesau
sgrinio er mwyn gwella cysondeb wrth wneud penderfyniadau. Mae
cryn dipyn llai o atgyfeiriadau yn cyrraedd y cam asesu nag unrhyw le
arall yng Nghymru, ac mae'r ganran hon wedi codi'n sydyn i dros 70%
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yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Mae hyn yn cynrychioli 1,304 o bob
1,825 o atgyfeiriadau a dderbyniwyd. Yn yr un modd, roedd y gyfran a
symudodd ymlaen at y cam asesu yn sylweddol is nag mewn mannau
eraill yng Nghymru, ac mae'n rhaid ystyried y mater hwn yng nghyd-
destun y cynnydd nodedig yn nifer yr ail-atgyfeiriadau. Mae'r rhain
bellach yn cyfrif am dros chwarter o'r holl atgyfeiriadau, gan godi o 13%
i 26%. Yn achos y 479 o atgyfeiriadau sydd o dan sylw, mae'n bosibl y
gallai hyn achosi oediadau diangen wrth gael mynediad at ffynonellau
cymorth posibl, neu gallai olygu bod gormod o achosion yn cael eu cau
cyn i newidiadau cynaliadwy gael eu gwireddu. Mae hyn wedi cynyddu'n
sylweddol o gymharu â'r 158 yn y flwyddyn flaenorol. Mae'n rhaid i'r
cyngor archwilio a deall y rhesymau dros amrywiaethau mawr o'r fath,
ac ystyried a yw cyfleoedd i ymyrryd yn gynnar yn cael eu colli.

6.22. Er bod y bobl sy'n gallu cael mynediad at asesiad o'u hanghenion ar y
cyfan yn derbyn ymateb amserol, mae'n rhaid i'r cyngor wneud mwy er
mwyn sicrhau bod plant yn cael eu gweld pryd bynnag mae hynny'n
bosibl. Mae systemau diogelu effeithiol bob amser yn ymgorffori dull
sy'n canolbwyntio ar y plentyn, a dylai pawb sy'n gweithio gyda phlant
weld y plentyn a siarad ag ef. Fodd bynnag, mae llai o blant yn cael eu
gweld erbyn hyn. Mae'r canran wedi gostwng o 90% i 77% dros y
flwyddyn ddiwethaf, ac mae'n rhaid i'r cyngor gwestiynu pam mae
cymaint o blant nad ydynt yn cael eu gweld fel rhan o'r broses asesu.

6.23. Mae'r cyngor wedi datblygu uned ddiogelu gyfunol yn ddiweddar, sy'n
cyd-leoli'r tîm diogelu plant â'r tîm diogelu oedolion. Disgwylir y bydd
hyn yn gwella cysondeb arfer, gyda strwythur rheoli llinell sengl sy'n
ateb i’r uwch reolwr ar gyfer diogelu. Staff cymwysedig sy'n ymgymryd
â gwaith amddiffyn plant fel mater o drefn, ac mae'r rhan fwyaf o
brosesau sy'n gysylltiedig ag amddiffyn plant yn amserol ac yn cael eu
rheoli'n dda ar y cyfan. Fodd bynnag, mae ansawdd y cynlluniau
amddiffyn plant yn amrywio. Mae'n rhaid iddynt fod yn fwy cyson wrth
ganolbwyntio ar y plentyn. Llai o blant bellach sydd ar y gofrestr
amddiffyn plant. Mae niferoedd wedi gostwng o 133 i 75 dros y flwyddyn
ddiwethaf, ac mae gan y cyngor y gyfran isaf yng Nghymru fesul 10,000
o blant – 23 o gymharu â’r cyfartaledd cenedlaethol o 47, pan
gyflwynwyd yr adroddiad ar 31 Mawrth 2015.

6.24. Mae niferoedd plant mewn angen wedi cynyddu ychydig o 399 i 415, er
bod y nifer hon yn dal i fod cryn dipyn yn llai na'r 577 a gofnodwyd dwy
flynedd yn ôl. Mae ansawdd y cynlluniau ar gyfer plant mewn angen
hefyd yn amrywio gormod, ac mae hyn wedi arwain at ganlyniadau
cymysg, gyda rhai achosion yn cael eu cau cyn y gellid mesur neu
wybod ffactorau ynglŷn ag effaith a chynaliadwyedd.  Mae amseroldeb 
adolygiadau'n well, gyda 74% yn cael eu cynnal o fewn yr amserlen.
Ond mae angen mwy o waith er mwyn cyrraedd lefel cynghorau eraill
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yng ngogledd Cymru, ac mae'n bryder bod gwella'r maes hwn wedi bod
yn flaenoriaeth er dwy flynedd.

6.25. Mae plant a phobl ifanc ag anableddau yn aros yn rhy i'r cyngor drefnu
addasiadau mawr i'w tai er mwyn diwallu eu hanghenion yn well. Er
bod cryn dipyn llai o blant yn cael eu heffeithio’n uniongyrchol nag
oedolion, sef dim ond dau, mae eu hamseroedd aros yn hwy. Mae'r
nifer o ddiwrnodau mae'n eu cymryd i brosesu Grant Cyfleusterau i'r
Anabl wedi codi ar gyfartaledd o 257 i 619.

6.26. Mae'r cyngor yn cyrraedd rhagor o ofalwyr ifanc, gyda'r niferoedd sy'n
hysbys yn codi o 21 i 39 yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Mae hyn yn
galonogol, enwedig gan eu bod i gyd wedi cael asesiad o'u hanghenion,
a chryn dipyn mwy ohonynt wedi derbyn gwasanaeth hefyd.

Blaenoriaethau allweddol cenedlaethol

Gwasanaethau ataliol ac ymyrraeth gynnar

6.27. Mae gan y cyngor amrywiaeth o fentrau blynyddoedd cynnar dwys, sy'n
targedu tlodi plant a theuluoedd sydd mewn perygl o gael canlyniadau
gwael yn benodol. Mae'r rhain yn cynnwys y rhai a ddatblygwyd fel
rhan o raglen Teuluoedd yn Gyntaf, a ariannir gan Lywodraeth Cymru,
sy'n gweithio ochr yn ochr â mentrau eraill megis Dechrau'n Deg,
Cymunedau yn Gyntaf, a Gwasanaethau Integredig Cymorth i
Deuluoedd. Mae rhaglenni a ariannir gan Deuluoedd yn Gyntaf yn
cynnwys Strategaeth Rianta Sir y Fflint, y Gwasanaeth Ymyrraeth i
Deuluoedd, Prosiect Quest, a'r Teulu Cyfan.

6.28. Mae dwy ganolfan deuluoedd wedi'u lleoli ym Mwcle a Gronant yn
darparu amrywiaeth bellach o wasanaethau megis Rhieni Cymunedol
Sir y Fflint, Amseroedd Chwarae Chatterbox, Hawl Bore Oes, a'r Cyfnod
Sylfaen, ac mae'r rhain yn cael eu hategu gan fentrau eraill megis
Prosiect Bwydo o'r Fron Sir y Fflint.

6.29. Fodd bynnag, nid yw trefniadau cyswllt cyntaf y cyngor yn darparu
ymateb cyson, ac mae hyn yn effeithio ar amseroldeb a'r risg i
ganlyniadau da o ganlyniad. Er bod ymateb effeithiol a chyson i
bryderon ynglŷn ag amddiffyn plant sy'n nodi bod plentyn mewn perygl 
uniongyrchol o niwed sylweddol, nid yw hyn bob amser yn wir os nad
yw'r risg yn un mor amlwg. O ganlyniad, mae'r cyngor ar hyn o bryd yn
adolygu cydnerthedd ei drefniadau cyswllt cyntaf.
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Plant sy'n derbyn gofal

6.30. Nododd y cyngor gynnydd bach yn nifer y plant sy'n derbyn gofal ar 31
Mawrth 2015, o 219 i 224, o gymharu â'r un adeg yn y flwyddyn
flaenorol. Mae'r tueddiad wedi bod yn codi am y tair blynedd diwethaf,
er bod y cynnydd wedi bod yn gymharol fach, gyda chyfradd o ychydig o
dan saith plentyn ym mhob 1,000, sydd o dan y gyfradd gyfartal ar gyfer
Cymru o ychydig o dan naw. Mae cynnydd wedi bod yn niferoedd y
plant iau sy'n derbyn gofal, gyda'r grŵp cyn oedran ysgol yn cynrychioli 
bron i chwarter o'r rhai sy'n derbyn gofal.

6.31. Cafodd 20 o blant eu mabwysiadu yn ystod y flwyddyn. Trefnwyd saith
o'r rhain gyda chydsyniad – a rhoddwyd pedwar o'r rhain gyda gofalwyr
maeth presennol. Cafodd 13 eu trefnu trwy orchmynion lleoli – un
ohonynt gyda gofalwyr maeth presennol.

6.32. Cafodd 197 o orchmynion gofal, 97 o orchmynion gofal dros dro, a 44 o
orchmynion lleoli eu rhoi dros y flwyddyn, ynghyd ag 83 cyfnod sengl o
lety o dan Adran 20 Deddf Plant 1989. Gwnaeth y cyngor hefyd
weithredu chwe gorchymyn lleoli brys – y nifer uchaf yng ngogledd
Cymru.

6.33. Mae byw yn agos at eu cartrefi eu hunain yn gallu cynnig sefydlogrwydd
sydd ei fawr angen ar gyfer plant sy'n derbyn gofal. Gan roi ffactorau
diogelu o'r neilltu, mae'n rhaid cyfiawnhau lleoliadau y tu allan i'r ardal, a
dylai fod digon o fuddsoddiad mewn darpariaeth leol er mwyn bodloni’r
galw. O'r 224 o blant sy'n derbyn gofal, gwnaeth y cyngor leoli 52 y tu
allan i Sir y Fflint – roedd 20 o'r rhain yn Lloegr, ac nid o reidrwydd yn
agos at y ffin. Bydd rhaid i brofiadau'r plant a'r bobl ifanc sy'n cael eu
heffeithio mwyaf fod yn allweddol i adolygiad cyfredol y cyngor o'i
strategaeth leoli.

6.34. Mae addysg wrth wraidd cyrhaeddiant, ac mae lleoliadau sefydlog
mewn ysgolion yn ffactor pwysig wrth wella cyfleoedd bywyd ar gyfer
plant sy'n derbyn gofal. Felly, mae'n rhaid i'r cyngor wneud mwy wrth
fynd i'r afael â’r niferoedd cynyddol o bobl sy'n newid ysgol yn aml, gan
fod y tueddiadau yn dangos cynnydd bob blwyddyn ar gyfer y tair
blynedd diwethaf. Erbyn hyn, mae’r broblem yn effeithio dros 18% o
blant sy'n derbyn gofal, ac yn effeithio'n uniongyrchol ar 25 ohonynt. Er
bod rhai o'r rhain efallai am resymau cadarnhaol, mae'n rhaid i'r cyngor
ddeall y rhesymau dros y cynnydd parhaus hwn, a mabwysiadu
strategaethau er mwyn sicrhau gwelliant.

6.35. Yn yr un modd, mae cynlluniau addysg personol yn ddull da ar gyfer
sicrhau bod targedau a chamau gweithredu'n cael eu dogfennu'n glir, a
bod cynnydd yn cael ei ddilyn yn ofalus. Maent hefyd yn rhoi cyfle
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gwerthfawr i wrando ar blant a chofnodi eu dyheadau. Roedd gwella'r
maes hwn yn flaenoriaeth y llynedd, ac er bod rhywfaint o welliant wedi
bod, nid oedd gan wyth o’r 31 plentyn a oedd wedi cael eu heffeithio
gynllun amserol. Mae'n rhaid gwneud mwy er mwyn sicrhau bod plant
sy'n derbyn gofal yn derbyn cymorth prydlon ar adegau hanfodol yn eu
bywydau pan fyddant yn dechrau i dderbyn gofal neu yn newid ysgol.

6.36. Dylai plant sy'n derbyn gofal ddisgwyl cael yr un cyfleoedd â phlant
eraill, gan gynnwys bod yn iach ac yn ddiogel. Mae gan rai anghenion
cymhleth nad ydynt yn cael eu diwallu ond trwy gydweithrediad rhwng
gwasanaethau cymdeithasol a'u partneriaid. Fodd bynnag, mae
mynediad sylfaenol at asesiadau iechyd yn agwedd graidd ar rianta
corfforaethol, ac mae'n parhau i fod yn broblem i'r cyngor bod ei
berfformiad wedi gwaethygu, gydag ychydig dros 50% o blant sy'n
derbyn gofal yn cael asesiadau o'u hiechyd emosiynol a chorfforol o
fewn yr amser disgwyliedig - er bod gwella'r maes hwn yn flaenoriaeth.
Y cyngor oedd yr unig un yng ngogledd Cymru nad oedd yn adrodd ar
archwiliadau iechyd deintyddol. Gobeithio y bydd penodiad diweddar
nyrs sydd wedi'i neilltuo i ofalu am blant sy'n derbyn gofal yn mynd i'r
afael â'r materion hyn, ond bydd hyn yn golygu canolbwyntio sylw er
mwyn sicrhau gwelliant prydlon.

6.37. Mae canlyniadau ar gyfer plant a oedd yn arfer derbyn gofal yn
gadarnhaol, gyda'r rhan fwyaf ohonynt yn dal i fod mewn cysylltiad â'r
cyngor pan fyddant yn 19 oed, mewn llety addas, ac mewn naill ai
addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant.
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Meysydd o gynnydd

• Cynnydd yn nifer y gofalwyr ifanc hysbys, a hefyd yn nifer y bobl sy'n
derbyn gwasanaeth

• Canlyniadau ar gyfer plant a oedd yn arfer derbyn gofal pan fyddant yn
19 oed

Meysydd i'w gwella

• Rheoli trefniadau cyswllt wrth y drws ffrynt

• Y cynnydd sydyn yn nifer yr ail-atgyfeiriadau at wasanaethau plant

• Nifer y plant nad ydynt yn cael eu gweld gan weithwyr cymdeithasol fel
rhan o'r broses asesu

• Ansawdd cynlluniau amddiffyn plant

• Amseroldeb adolygiadau plant mewn angen

• Amseroldeb addasiadau i dai sy'n galluogi plant a phobl ifanc ag
anableddau i dderbyn cymorth yn eu cartref eu hunain

• Nifer y plant sy'n derbyn gofal sy'n cael eu lleoli y tu allan i'r ardal

• Y nifer o weithiau mae plant sy'n derbyn gofal yn newid ysgol

• Trefniadau gofal iechyd ar gyfer plant sy'n derbyn gofal

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 cyngor bellach wedi adolygu ei drefniadau ar gyfer
arweinyddiaeth, ac mae ganddo fodel gweithredu newydd ar gyfer
uwch-reolwyr sy'n cael ei ystyried yn fwy effeithlon ac yn gallach. Mae
haen sengl newydd ar lefel prif swyddog yn cael ei chynorthwyo gan

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Flintshire 193 196 194 181 208 219 224

Numbers of LAC as at 31 March
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reolwyr gyda rolau arweiniol ond yn drawsbynciol ar draws
gwasanaethau cymdeithasol.

7.2. Mae ymadawiad pennaeth blaenorol gwasanaethau plant – ar ôl cyfnod
hir o wasanaeth – wedi cael effaith sylweddol, gyda diffyg arbenigedd
canfyddadwy yn y cyfnod pan nad oedd neb wedi cael ei recriwtio'n
barhaol ar gyfer y swydd. Mae hyn wedi arwain at golli ysgogiad nad
oedd wedi derbyn sylw tan yn ddiweddar, pan gafodd uwch-reolwr â rôl
arweiniol ei benodi ar gyfer gwasanaethau plant.

7.3. Mae cefnogaeth wleidyddol glir ar gyfer blaenoriaethu gwasanaethau
plant yn benodol, ac mae aelodau etholedig yn weithgar ac yn wybodus
am amcanion strategol a heriau allweddol ar gyfer gwasanaethau
cymdeithasol yn gyffredinol. Mae'r aelod cabinet perthnasol yn cyfarfod
yn rheolaidd ag uwch-reolwyr, ac mae trefniadau craffu wedi'u hen
sefydlu. Fodd bynnag, nid yw adroddiadau a roddir i aelodau o'r
pwyllgor craffu bob amser yn cynnwys digon o fanylder er mwyn
darparu'r modd i fesur canlyniadau go iawn yn effeithiol – hynny yw,
canlyniadau sy'n ymwneud ag ansawdd gwasanaethau a phrofiadau'r
bobl sydd wedi bod mewn cysylltiad â gwasanaethau cymdeithasol.

7.4. Mae'r cyngor wedi datgan ei fwriad i fabwysiadu dull callach o
gomisiynu sy'n rhoi mwy o bwyslais ar ganlyniadau. Mewn
gwasanaethau i oedolion, mae hyn wedi arwain at weithredu’r fenter
Byw'n Dda a menter newydd o'r enw 'creu lle o'r enw cartref – darparu'r
hyn sy'n bwysig’ mewn partneriaeth â Chymdeithion Helen Sanderson.
Y bwriad yw gwella arferion sy'n canolbwyntio ar yr unigolion mewn
cartrefi gofal ar draws y sir, a gwella ansawdd y gofal.

7.5. Mae'r cyngor yn ymwybodol o'r angen i gynllunio'n fwy rhagweithiol er
mwyn diwallu anghenion, ac mae wedi nodi'r risgiau allweddol ynglŷn â 
chomisiynu sy'n bodoli yn y farchnad ofal cymdeithasol leol. Mae diffyg
dewis o leoliadau mewn cartrefi gofal nyrsio, ac mae hon yn broblem a
fydd angen sylw parhaus gyda phartneriaid yn y bwrdd iechyd, er mwyn
datblygu strategaeth ymarferol sy'n cyflawni canlyniadau.

7.6. Mae trefniadau monitro contractau'n dal i fod yn effeithiol ar gyfer gyrru
gwelliant yn ansawdd y gofal, ac ar yr un pryd darparu ffordd bwysig o
leihau risgiau ynglŷn â diogelu yn gynnar, yn ogystal â chynnig cymorth.  
Mae hyn wedi cael ei gydnabod gan Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru, a 
dynnodd sylw at ddull y cyngor ar gyfer monitro ansawdd ar sail
canlyniadau, a datblygu’r dull cylch ansawdd o weithredu. Wedi'i
ddatblygu mewn partneriaeth gydag AGGCC, mae hwn yn gweithredu
fel fforwm amlasiantaeth effeithiol iawn ar gyfer rhannu gwybodaeth fel
rhan o broses fonitro gynyddol effeithiol a chydlynol.
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7.7. Nid yw systemau rheoli perfformiad wedi'u datblygu'n ddigon, ac maent
yn canolbwyntio gormod ar ddadansoddi ac adrodd ar sail
dangosyddion cenedlaethol yn hytrach na phrofiadau pobl. Mae diffyg
proses gydlynol, gyson a systematig ar gyfer gwerthuso arferion yn
golygu nad yw effaith gwaith y cyngor wrth wella ansawdd bywydau
plant yn cael ei mesur gan amlaf, ac o'r herwydd yn anhysbys. Mae
angen mwy o waith er mwyn sicrhau bod safbwyntiau'r plant yn cael eu
cofnodi’n rheolaidd er mwyn gyrru gwelliant yn y gwasanaeth.

7.8. Mae'r cyngor yn paratoi adroddiad blynyddol sy'n cofnodi cwynion a
chanmoliaeth, ac mae hwn yn cael ei ddefnyddio er mwyn nodi themâu
ac amseroldeb ymateb. Fodd bynnag, mae angen gwella hyn, gan fod
AGGCC wedi nodi nifer o feysydd lle roedd yr adrodd yn anghywir. Mae
sylw'r cyngor wedi cael ei dynnu at y mater hwn, ac mae'n adolygu ei
brosesau rheoli ansawdd mewn perthynas â'r mater hwn.

7.9. Mae'r 56 o gwynion a dderbyniwyd gan wasanaethau i oedolion yn
ystod y flwyddyn yn cynrychioli gostyngiad bach o ran niferoedd, gyda
nifer gyfatebol lai yn symud ymlaen i gam ymchwiliad annibynnol y
broses. Mae amseroedd ymateb wedi gwella, gyda 95% o achosion yn
bodloni’r amserlen ar gyfer y cam cyntaf o ddeg diwrnod o waith.
Roedd y nifer fwyaf o gwynion yn perthyn i wasanaethau anabledd
dysgu, sef 21 o'r 56 o achosion a gofnodwyd – roedd 15 o’r rhain yn
ymwneud yn benodol ag adolygiad o ofal tymor byr yr oedd y cyngor
wedi ei ragweld, ac wedi gwneud trefniadau i’w gefnogi drwy broses
banel annibynnol.

7.10. Gwelodd gwasanaethau plant ostyngiad sylweddol yn nifer y cwynion,
sef 48 o gymharu ag 87 yn y flwyddyn flaenorol. Nid yw amseroedd
ymateb wedi gwella'n sylweddol, er gwaethaf y gostyngiad nodedig
mewn niferoedd. Er bod 79% o ymchwiliadau cam un o fewn yr
amserlenni, mae'r gwaith hwn yn dal i fynd rhagddo, ac mae angen mwy
o sylw dwys. Roedd y gyfran uchaf o gwynion yn ymwneud â
gwasanaethau yn y maes.

Meysydd o gynnydd

• Penodiad uwch-reolwr â rôl arweiniol ar gyfer gwasanaethau plant

• Y fenter gylch ansawdd y tynnwyd Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru sylw ati fel 
dull amlasiantaeth allweddol ar gyfer monitro ansawdd

• Rhaglen 'creu lle o'r enw cartref – darparu'r hyn sy'n bwysig'

• Amseroldeb ymateb i gwynion mewn gwasanaethau i oedolion
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Meysydd i'w gwella

• Gwybodaeth o ansawdd a roddir i aelodau etholedig sy'n cefnogi
gwerthusiad mwy effeithiol o ansawdd gwasanaethau a phrofiadau'r bobl
sydd wedi bod mewn cysylltiad â gwasanaethau cymdeithasol

• Dewis o leoliadau ar gyfer gofal cartrefi nyrsio

• Datblygu systemau ar gyfer rheoli perfformiad sy'n mynd tu hwnt i fesur
dangosyddion ac yn ymgorffori mwy o wybodaeth ansoddol

• Cofnodi cwynion a chanmoliaeth yn gywir yn yr adroddiad blynyddol

• Amseroldeb ymateb i gwynion mewn gwasanaethau plant


