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1. Cefndir i arolygiad o ofal cartref yr awdurdod lleol

1.1. Cynhaliwyd yr arolygiad hwn dros bum niwrnod ym mis Medi 2015 fel rhan o adolygiad
cenedlaethol mwy o ofal cartref.

1.2. Diben yr arolygiad yw asesu effeithlonrwydd ac ansawdd y gofal cartref a gomisiynwyd
gan Gyngor Dinas Caerdydd. Roedd y methodolegau a ddefnyddiwyd yn ystod yr
arolygiad yn cynnwys ystyried gwybodaeth a ddarparwyd gan yr awdurdod lleol,
trafodaeth â chomisiynwyr, grŵp ffocws gyda darparwyr gofal, ac archwiliad o chwe 
achos unigolion a oedd yn defnyddio gofal cartref, gan gynnwys trafodaethau â'r bobl a
oedd yn derbyn gofal cartref.

1.3. Bydd yr adolygiad cenedlaethol mwy o ofal cartref yng Nghymru yn tynnu ar ystod eang o
wybodaeth, gan gynnwys trafodaeth â chomisiynwyr, darparwyr, staff, a phobl sy'n
defnyddio gwasanaethau a'u gofalwyr, a gasglwyd yn ystod gwaith maes manwl mewn
chwe awdurdod lleol, ac
arolygiadau manylach o asiantaethau gofal cartref dethol. Cynhaliwyd arolwg
cenedlaethol o'r holl awdurdodau lleol ynghyd â holiaduron ar gyfer asiantaethau sy'n
darparu gofal cartref, holiaduron ar gyfer gweithwyr gofal sy'n darparu gofal yn
uniongyrchol, a
holiaduron ar gyfer pobl sy'n derbyn gofal a'u gofalwyr. Cynhaliwyd trafodaeth â
darparwyr gofal a chomisiynwyr yn ystod tri gweithdy rhanbarthol ac yn ystod cyfarfodydd
â grwpiau cynrychiolwyr gan gynnwys Senedd Pobl Hŷn Cymru, Age Connects a 
Chynghrair Henoed Cymru.
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2. Cyflwyniad:Y dull o gomisiynu, caffael a broceriaeth a ddefnyddir gan yr awdurdod

lleol

2.1. Yn 2014, roedd yn ofynnol bod Cyngor Caerdydd yn ailgomisiynu'r ddarpariaeth gofal
cartref roedd yn ei phrynu. Cododd yr angen hwn oherwydd bod y cytundeb fframwaith
blaenorol gyda nifer fechan o ddarparwyr gwasanaeth yn dod i ben.

2.2. Ystyriodd yr awdurdod lleol nifer o opsiynau ac yn y diwedd cytunwyd ar "system brynu
ddeinamig". Gelwid hyn yn system Matrix ar y pryd. Mae system Matrix yn seiliedig ar
broses ceisiadau ar-lein lle caiff contractau unigol posibl eu dosbarthu'n electronig i
ddarparwyr achrededig, sydd wedyn yn gallu dewis a ydynt am wneud cais a darparu
pris. Wrth wneud ceisiadau, mae darparwyr hefyd yn esbonio sut y byddant yn rhoi sylw i
anghenion yr unigolyn sydd angen gofal. Mae hyn yn rhan o werthuso'r ceisiadau. Mae'r
cais mwyaf ffafriol yn cael cynnig y contract i ddarparu gofal. Mae'r broses hon yn
digwydd mewn cyfnod byr er mwyn sicrhau bod pecynnau'n cael eu dyrannu'n gyflym.
Roedd rhoi'r system newydd ar waith yn heriol ac ar y dechrau roedd darparwyr yn ei
chael yn anodd i'w gweithredu.

2.3. Mae system Matrix yn hyblyg a gall dderbyn modiwlau ychwanegol, sy'n cynnwys modiwl
ar gyfer monitro ymweliadau yn electronig. Mae Cyngor Caerdydd yn ystyried prynu'r
modiwl hwn er mwyn gwella rheolaeth anfonebau a thaliadau ac er mwyn monitro
ansawdd y ddarpariaeth gwasanaeth. Mae system Martix wedi cael ei phrynu am gyfnod
o bedair blynedd hyd at fis Tachwedd 2018.

2.4. Wrth i system Matrix gael ei hymgorffori, daw yn fwy penodol i anghenion Cyngor
Caerdydd; er enghraifft, mae elfen ansawdd yn seiliedig ar berfformiad darparwr yn y
gorffennol wedi cael ei rhoi ar waith yn awr yn dilyn ymgynghoriad â darparwyr
gwasanaeth. Mae gwaith yn parhau i roi'r system ar waith yn llawn.

2.5. Gwnaethom ymweld â'r awdurdod lleol i ystyried sut roedd y system yn gweithio'n
ymarferol. Mae'r awdurdod lleol yn cyflogi tîm broceriaeth bach a phrofiadol sy'n cyflawni
nifer o swyddogaethau gweinyddol i sicrhau bod gwybodaeth mewn cynlluniau gofal yn
cael ei throsi i gynigion o becynnau gofal i ddarparwyr. Caiff ceisiadau eu trosglwyddo i'r
rheolwyr timau ar gyfer eu gwerthuso. Gwelsom fod y rhain wedi cael eu cymeradwyo'n
brydlon. Yna caiff contractau eu hanfon at ddarparwyr a chaiff gwybodaeth am y
pecynnau gofal a'r contractau eu hanfon at y tîm ariannol. Barn y tîm broceriaeth yw bod
y system yn hyblyg ac yn esblygu, a’i bod yn darparu tryloywder a ffordd deg o weithio
gyda darparwyr. Mae wedi gwella'r modd y caiff anfonebau eu prosesu ac wedi lleihau
costau, ond nid yw wedi arwain at gynnydd yng nghapasiti'r farchnad. Mae cost
pecynnau gofal i bobl hŷn wedi cynyddu i gyfradd gyfartalog o oddeutu £15.22 yr awr.  

2.6. Ymddengys bod system Matrix wedi annog cynnydd yn nifer y darparwyr sy'n cynnig eu
hunain ac yn cael eu gosod ar y system. Dan y cytundeb fframwaith blaenorol, roedd 11
o ddarparwyr yn rhan o'r cytundeb fframwaith. Ar adeg yr arolygiad, roedd 56 o
ddarparwyr wedi cofrestru ar system Matrix. Fodd bynnag, dengys gwybodaeth a
ddarparwyd gan yr awdurdod lleol mai dim ond hanner ohonynt sydd wedi gwneud
ceisiadau am becyn gofal yn ystod y tri mis diwethaf ac mae'r gyfradd wedi dirywio bob
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chwarter. Rydym hefyd wedi cael gwybod bod nifer o asiantaethau eraill sydd wedi
penderfynu peidio â chofrestru ar y system.

2.7. Rhagwelwyd y byddai system Matrix wedi annog cystadleuaeth a bod ganddi'r potensial i
leihau costau, ond nid yw hyn wedi digwydd yng Nghaerdydd. Nid yw'r system wedi
ysgogi capasiti yn y farchnad, ond mae wedi cynhyrchu llawer o ddata a ddylai helpu i
reoli a datblygu'r farchnad yn y dyfodol.

3. Yr hyn a ddywedodd y comisiynwyr wrthym

3.1. Ar adeg ailgomisiynu gofal cartref, roedd yr awdurdod lleol yn sicr nad oedd am ddechrau
cytundeb fframwaith arall. Ystyriwyd nifer o opsiynau cyn dewis Matrix, gan gynnwys
model menter gymdeithasol.

3.2. Teimlwyd bod system brynu ddeinamig yn cynnig mwy o fuddiannau i ddarparwyr, gan
gynnwys yr hyblygrwydd i bennu eu pris eu hunain, ac y byddai'n helpu darparwyr i
ddatblygu gwasanaethau arbenigol. Byddai hefyd yn rhoi cyfle i ddarparwyr newydd
weithio yng Nghaerdydd.

3.3. Cynhaliodd yr awdurdod lleol nifer o sesiynau gwybodaeth i ddarparwyr ynglŷn â sut y 
byddai'r system yn gweithio'n ymarferol. Bwriadwyd o'r cychwyn y byddai'r system yn
ystyried ansawdd y gwasanaeth pan oedd ceisiadau am becynnau'n cael eu gwerthuso.
Mae sgoriau ansawdd wedi cael eu cyflwyno a'u datblygu dros amser a chânt eu
diweddaru bob chwarter. Mae'r sgôr ansawdd yn cael ei phennu gan hunanasesiad y
darparwr bob chwarter, adborth o adolygiad y rheolwr gofal, ymweliadau monitro
contract, arolygon cwsmeriaid, pryderon, diogelu a chwynion. Gellir gwirio gwybodaeth
yn ystod ymweliadau monitro. Mae'r awdurdod lleol yn cynnig cyllido system electronig ar
gyfer monitro ymweliadau er mwyn symleiddio'r broses anfonebu a lleihau costau i
ddarparwyr, yn ogystal â gwella'r gwaith o fonitro ymweliadau a fethwyd neu ymweliadau
hwyr a gwella cyflenwad gwasanaethau'n gyffredinol i bobl.

3.4. Credwyd y byddai mabwysiadu system Matrix yn adeiladu capasiti yn y farchnad. Nid
dyma a ddigwyddodd. Hysbyswyd nad yw rhai darparwyr yn dymuno cynyddu maint eu
busnesau. Dywedwyd wrthym fod holl ddarparwyr y fframwaith blaenorol wedi cofrestru
ar y system newydd, a oedd yn golygu'r amhariad lleiaf posibl i ddefnyddwyr
gwasanaeth, trwy gynnal cysondeb gofal wrth i ddarparwyr gadw eu pecynnau gofal
presennol.

3.5. Mae'r awdurdod lleol yn cynnal adolygiad chwe mis o'r model comisiynu newydd, ond ar
adeg ysgrifennu nid oedd hwn wedi cael ei gwblhau. Mae adborth dechreuol ar yr
adolygiad yn debygol o arwain at waith pellach gyda darparwyr i ystyried y galw yn y
dyfodol ac i adeiladu capasiti. Mae'r awdurdod lleol yn bwriadu datblygu strategaeth
gweithlu gyda darparwyr a datblygu datganiad ar sefyllfa'r farchnad. Mae penderfyniad
clir i ganolbwyntio ar ansawdd.

3.6. Mae Cyngor Caerdydd wedi mabwysiadu'r cyflog byw cenedlaethol ar gyfer staff yr
awdurdod lleol. Nid yw'n ofyniad cytundebol bod darparwyr gofal cartref yn talu'r cyflog
byw i staff. Pan fydd darparwyr yn gwneud ceisiadau am becynnau gofal, rhaid i'r pris
gynnwys yr holl gostau, e.e. teithio, hyfforddiant a thalu cyflogau gweithwyr gofal. Mae
unrhyw geisiadau a wneir ar gyfer pecynnau gofal am gyfnod y contract presennol gyda
Matrix, sef pedair blynedd. Nid yw'n glir sut bydd y prisiau'n cael eu rheoli wrth i gostau
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gynyddu dros y cyfnod hwn, er y ceir opsiwn i’w dileu ac ychwanegu cynnydd canran ar
bob pecyn. Dywedodd yr awdurdod lleol ei bod yn anodd 'plismona' y cyflogau mae
asiantaethau'n eu talu i staff a'r hyn sy'n cael ei wario mewn gwirionedd.

3.7. Yn ôl pob golwg, mae systemau da ar waith i gefnogi gwneud penderfyniadau wrth
gaffael gofal cartref. Rhaid i reolwyr timau weithio o fewn terfynau amser tynn wrth
adolygu ceisiadau newydd ar gyfer pecynnau gofal. Mae ganddynt hefyd broses ar gyfer
uwchgyfeirio pecynnau gofal cost uchel at y rheolwr gweithrediadau. Mae staff wedi
derbyn hyfforddiant mewn cynllunio gofal seiliedig ar ganlyniadau er mwyn cefnogi eu
penderfyniadau.

3.8. Mae cynlluniau ar y gweill i ystyried sut i gomisiynu ar gyfer anghenion y mae'n anodd eu
bodloni. Mae rhai pecynnau gofal wedi cael eu rhoi ar y system sawl gwaith cyn i unrhyw
asiantaeth gael ei nodi.

3.9 Dywed yr awdurdod lleol ei fod yn wynebu galw cynyddol ar y gwasanaeth, ac mewn un
wythnos bu iddo ddarparu ymron i 30,000 o oriau o ofal i 2,100 o bobl. Yr her sy'n
wynebu'r awdurdod lleol yw canfod y capasiti i fodloni galw am wasanaeth ar adegau brig
a faint o weithwyr gofal sydd ar gael i ddarparu cefnogaeth a gofal yn ystod y cyfnodau
hyn.

4. Yr hyn a ddywedodd pobl sy'n darparu gwasanaeth gofal cartref wrthym

4.1. Gwnaethom gyfarfod â naw asiantaeth darparwyr fel rhan o'n hadolygiad, a oedd yn
cynnwys cadeirydd fforwm darparwyr gofal cartref Cyngor Caerdydd. Yr adborth
cyffredinol a gafwyd gan y grŵp oedd bod system Matrix ei hun a'r egwyddorion y mae'n 
seiliedig arnynt yn iawn, er ei bod wedi cael ei rhoi ar waith yn frysiog.

4.2. Roedd darparwyr yn ymwybodol bod y cytundeb fframwaith blaenorol yn dod i ben, ond
yn teimlo bod yr awdurdod lleol wedi penderfynu mynd â'r system newydd yn ei blaen
cyn ymgysylltu'n llawn â nhw. Arweiniodd hyn at rai heriau i ddarparwyr i ddechrau
oherwydd y cynnydd yn y costau gweinyddol a oedd yn gysylltiedig â'r broses ymgeisio.

4.3. Mae darparwyr yn teimlo bod y system newydd yn fwy tryloyw, ac maent wedi croesawu
rhoi system sgorio ansawdd ar waith. Roedd y darparwyr yn rhan lawn o'r broses o
ddatblygu'r sgoriau ansawdd, sy'n ffurfio 50% o'r sgôr i ddyfarnu'r pecyn gofal. Roedd
darparwyr yn teimlo bod eu barn yn cael ei cheisio a bod eu sylwadau'n cael sylw.
Nododd un darparwr fod ei asiantaeth wedi bod yn fwy llwyddiannus yn sicrhau
pecynnau gofal newydd ers i'w sgôr ansawdd gynyddu.

4.4. Mae strwythur clir i ddarparwyr ar gyfer cysylltu â'r tîm monitro contractau, a dywedodd y
grŵp darparwyr bod y berthynas yn un llwyddiannus iawn. Dywedodd rhai darparwyr a 
oedd yn gweithio ar draws nifer o awdurdodau fod tîm comisiynu a chaffael Caerdydd
gyda'r gorau i weithio gydag ef.

4.5. Nododd y darparwyr ymgysylltiad da gyda'r fforwm darparwyr lleol, ac mae swyddogion
perthnasol yr awdurdod lleol yn mynychu yn ôl y gofyn.

4.6. Mae darparwyr yn cydnabod y gall fod yn anodd bodloni ymweliadau ar amseroedd brig
a bod ymateb i amseroedd penodol ar gyfer darparu gwasanaeth yn heriol. Yn flaenorol,
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roedd Matrix yn haearnaidd wrth bennu'r amseroedd ymweliadau. Mae'r awdurdod lleol
yn awr yn gofyn am geisiadau i gwrdd ag amseroedd bras er mwyn cynyddu capasiti a
hyblygrwydd darparwyr.

4.7. Trafododd y darparwyr yr heriau wrth geisio denu a chadw staff a'r diffyg gwerth y mae
cymdeithas yn ei roi ar waith gofal cartref. Roeddent yn teimlo bod angen darparu telerau
ac amodau mwy atyniadol ac amserlen a phellterau teithio rhesymol. Mae darparwyr yn
cydnabod yr angen i ddenu'r staff iawn gyda'r cymwysterau iawn. Mae darparwyr yn
ymwybodol bod staff bob amser yn chwilio am delerau ac amodau gwell, sy'n arwain at
drosiant uchel o ran staff wrth iddynt symud rhwng asiantaethau, sydd wedyn yn cael
effaith ar ansawdd y gofal a ddarperir i bobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth.

4.8 Er bod darparwyr yn siarad yn gadarnhaol am eu hymgysylltiad â'r awdurdod lleol, lleisiodd
y grŵp rai materion o bryder a materion i'w datblygu yn y dyfodol. 

•Os bydd mwy na 10% o newid yn anghenion y defnyddiwr gwasanaeth, mae'n rhaid i'r
pecyn gofal fynd yn ôl trwy system Matrix er mwyn i becyn gofal newydd gael ei
ddyrannu. Gall hyn arwain at sefyllfa lle nad yw'r darparwr blaenorol yn
llwyddiannus; fodd bynnag, mae'r awdurdod lleol yn ystyrlon o'r angen am
gysondeb i ddefnyddwyr.

• Lleisiodd y darparwyr bryder bod pris unrhyw becyn maent yn ceisio amdano'n cael ei
bennu am gyfnod contract Matrix. Roedd y comisiynwyr yn teimlo mai mater i'r
darparwr oedd ymgorffori costau'r dyfodol yn unrhyw gais yr oeddent am ei
gyflwyno. Gallai hyn effeithio ar gynaliadwyedd y farchnad pe bai darparwyr yn
tynnu yn ôl o'u contractau oherwydd costau cynyddol na ellid eu rhagweld ar y
pwynt caffael.

• Gwnaed sylwadau gan rai darparwyr ynglŷn â diffyg eglurder mewn rhai cynlluniau gofal 
defnyddwyr gwasanaeth. Er enghraifft, mae rhai tasgau'n aneglur ac mae tasgau
domestig yn cael eu hychwanegu at y tasgau gofal heb nodi pa dasgau domestig
sydd eu hangen. Gall hyn arwain at gwynion gan ddefnyddwyr gwasanaeth a
golygu na chaiff rhai tasgau eu cwblhau. Yn ogystal, nid oedd rhai cynlluniau gofal
yn seiliedig ar ganlyniadau ac roeddent yn canolbwyntio mwy ar dasgau.

•Gwnaeth y darparwyr sylwadau am y diffyg gwaith cydgysylltiedig rhwng darparwyr a'r
tîm ailalluogi. Dywedwyd mai ychydig o wybodaeth, neu ddim o gwbl, sy'n cael ei
hanfon at ddarparwyr yn dilyn cyfnod ailalluogi defnyddiwr gwasanaeth. Mae hyn yn
golygu nad yw darparwyr yn gallu parhau gydag ymyriadau i helpu i gefnogi a
chynnal annibyniaeth unigolion.

•Dywedodd darparwyr nad ydynt yn derbyn gwybodaeth am becynnau nad ydynt wedi
bod yn llwyddiannus gydag asiantaeth flaenorol. Gallai hyn olygu nad yw darparwr
yn gallu addasu ei ddull gwaith, gan osod y pecyn mewn perygl pellach o dorri i lawr
o bosibl.

4.9. Dywedodd darparwyr wrthym fod yr awdurdod lleol yn ystyried symud at "ddalgylchoedd"
lleol i helpu darparwyr i arbenigo mewn darparu mewn ardal benodol. Gallai hyn helpu
wrth greu “rhediadau” i wneud y gorau posibl o amser staff, lleihau teithio, a chreu mwy o
gapasiti yn y gwasanaeth.

5. Yr hyn a ddywedodd pobl sy'n defnyddio gofal cartref wrthym
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5.1. Fel rhan o'n hadolygiad, gwnaethom ymweld â phum defnyddiwr gwasanaeth a oedd yn
derbyn isafswm o bedwar ymweliad y dydd. Dywedodd pedwar o'r defnyddwyr
gwasanaeth eu bod yn fodlon iawn ar ansawdd y gofal roeddent yn ei dderbyn. Roeddent
yn teimlo bod gweithwyr gofal yn ymatebol ac nad oedd unrhyw beth yn ormod o
drafferth iddynt. Dywedwyd wrthym fod ymweliadau'n brydlon a bod gweithwyr gofal yn
aros am yr amser penodedig llawn.

5.2. Nododd un defnyddiwr gwasanaeth fod y gweithwyr gofal fel ffrindiau ac na allant fod yn
well. Dywedodd eu bod yn gwrando arno, bod gweithwyr gofal yn dilyn ei ddymuniadau,
a’u bod yn mynd yr ail filltir iddo. Dywedodd y defnyddiwr gwasanaeth mai'r un gweithwyr
gofal sy'n ymweld bob dydd fel arfer.

5.3. Nododd un defnyddiwr gwasanaeth ei fod yn derbyn gofal gan lawer o staff Affricanaidd.
Dywedodd fod y gweithwyr gofal yn dda iawn ac nad oes unrhyw anawsterau o ran
cyfathrebu. Dywedodd fod ymweliadau bob amser yn brydlon ac mai'r un gweithiwr gofal
oedd yn ymweld fel arfer ond bod yr ail weithiwr gofal yn newid weithiau. Dywedodd fod
gweithwyr gofal fel arfer yn cyrraedd ar amser ac yn aros am yr amser penodedig – ac yn
hwy na hynny weithiau os oedd angen.

5.4. Dywedodd un defnyddiwr gwasanaeth y gwnaethom gwrdd ag ef nad oedd yn hapus
iawn gyda'r gofal oedd yn cael ei ddarparu gan yr asiantaeth. Nododd y defnyddiwr
gwasanaeth nad oedd gweithwyr gofal yn aros am yr amser penodedig ond eu bod bob
amser yn gwneud paned o de iddo. Dywedodd fod llawer o wahanol weithwyr gofal ac
nad oedd neb byth yn dweud wrtho pryd y byddai gweithwyr gofal gwahanol yn dod.
Dywedodd y defnyddiwr gwasanaeth fod tua chwech o'i weithwyr gofal yn neis ond bod y
gweddill “ychydig yn anniben a bod ganddynt agwedd ffwrdd â hi”. Dywedodd wrthym
nad oedd neb byth yn ffonio i ddweud eu bod am fod yn hwyr. Mae archwiliad o
gofnodion yn nhŷ'r unigolyn yn dangos yn amlwg ymweliadau sydd wedi cael eu methu, 
ymweliadau hwyr, ac ymweliadau wedi eu tocio. Tynnwyd sylw'r awdurdod lleol at hyn, a
gododd y mater gyda'r darparwr gofal. Fel rhan o'n hadolygiad, cynhaliodd ein
harolygwyr arolygiad o'r gwasanaeth, a oedd yn cynnwys ymweliad pellach â'r unigolyn a
oedd yn derbyn gofal. Gwelsom fod gwelliannau wedi cael eu gwneud o ran cyflenwi
gofal a bod pobl sy'n defnyddio gwasanaethau'n fodlon ar y cyfan ar y gofal a ddarperir
gan yr asiantaeth.

5.5. Yn ystod arolygiadau o waith 12 o asiantaethau gofal cartref, gwelsom fod mwyafrif y
bobl oedd yn defnyddio'r gwasanaeth yn cael eu clywed a bod gwasanaeth hyblyg yn
cael ei ddarparu ar eu cyfer.

5.6. Canfu ein harolygiadau hefyd fod asiantaethau gofal cartref yn darparu gofal i bobl ag
ystod eang o anghenion cymhleth. Dangosodd adborth gan bobl oedd yn defnyddio'r
gwasanaeth fod asiantaethau'n ddibynadwy a bod amseriad y gofal yn bodloni anghenion
pobl. Dywedodd un defnyddiwr gwasanaeth ei fod wedi trafod yr hyn yr oedd ei eisiau a'r
hyn yr oedd angen cymorth arno ar ei gyfer ac roedd yn teimlo ei fod wedi cael ei glywed.

6. Yr hyn a ddywedodd staff sy'n darparu gwasanaethau gofal cartref wrthym

6.1. Fel rhan o'n hadolygiad, gwnaethom ystyried gofal pump o bobl oedd yn derbyn isafswm
o bedwar ymweliad y dydd. Ymysg y bobl y gwnaethom ymweld â nhw, cawsom gyfle i
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gyfarfod â thri gweithiwr gofal o dair asiantaeth wahanol a oedd yn darparu gofal ar adeg
ein hymweliad.

6.2. Cadarnhaodd dau o'r tri gweithiwr gofal eu bod yn fodlon ar y cyfan ar eu telerau ac
amodau. Gwnaethant gadarnhau bod hyfforddiant yn cael ei ddarparu ar eu cyfer a bod
amser teithio yn cael ei ystyried rhwng ymweliadau.

6.3. Roedd un gweithiwr gofal yn llai cadarnhaol a nododd ei fod ar frys yn aml ac nad oedd
unrhyw amser teithio wedi ei ddarparu ar ei gyfer. Cadarnhaodd archwiliad o amserlen yr
unigolyn fod amseroedd ymweliadau gefn wrth gefn. Nododd y gweithiwr gofal yr
hyfforddiant roedd wedi ei dderbyn yn gyfyngedig a'i fod yn gorfod cymryd galwadau
ychwanegol yn aml. Ar y diwrnod y gwnaethom gyfarfod â'r gweithiwr gofal, roedd eisoes
yn hwyr ar gyfer ei ymweliad, a chydnabu na fyddai'n aros am yr amser penodedig gan
fod hwn yn alwad ychwanegol yr oedd yn rhaid iddo ei wneud. Awgrymodd y gweithiwr
gofal fod hwn yn arfer cyffredin gan nad oedd unrhyw amser yn cael ei ddarparu ar gyfer
teithio ac roedd gweithwyr gofal yn aml yn ffonio i ddweud eu bod yn sâl.

6.4. Yn ogystal â'r pum unigolyn a ystyriwyd gennym yn yr arolygiad awdurdod lleol,
cynhaliodd ein harolygwyr 12 arolygiad o asiantaethau gofal cartref yng Nghaerdydd.
Roedd nifer o themâu'n codi o'n trafodaeth â staff a allai effeithio ar gyflenwi gofal i bobl.

6.5. Gwelsom fod recriwtio, hyfforddi a chadw staff yn flaenoriaeth uchel i'r rhan fwyaf o
asiantaethau. Gwelsom hefyd pan oedd trosiant staff yn uchel nad oedd defnyddwyr
gwasanaeth yn derbyn gwasanaeth cyson a dibynadwy.

6.6. Siaradodd gweithwyr gofal yn gadarnhaol am yr hyfforddiant roeddent yn ei dderbyn gan
ddweud bod ganddynt ddigon o hyfforddiant i gyflawni'r swydd. Roeddent yn teimlo bod
adegau pan nad oes ganddynt ddigon o amser i fodloni anghenion pobl a bod hyn yn
arwain at “ganolbwyntio ar dasgau” wrth ddarparu gofal. Fodd bynnag, cawsom
enghreifftiau cadarnhaol hefyd gan rai lle gallant ddarparu gofal hyblyg i fodloni
anghenion pobl yn well.

6.7. Dywedodd gweithwyr gofal nad ydynt yn fwriadol yn cyrraedd yn hwyr i ymweliadau a'u
bod yn ymwybodol o bwysigrwydd cysondeb o ran gofal, ond ei bod yn heriol gorfod
cyflenwi ar gyfer staff sy'n sâl a throsiant staff ar fyr rybudd.

6.8. Roedd telerau ac amodau'n amrywio o asiantaeth i asiantaeth
gyda nifer fawr o staff ar gontractau dim oriau. Er bod hyn yn bodloni anghenion rhai
gweithwyr gofal, gall gyfrannu at drosiant uchel ymysg staff wrth i bobl symud o amgylch
y diwydiant a chwilio am delerau ac amodau gwell gyda darparwyr eraill. Dywedodd y
staff y byddent yn hoffi mwy o gyflog. Nid yw'r holl staff yn cael eu talu am amser teithio,
ac roedd cyfraddau'n amrywio o 20c i 30c y filltir yn dibynnu ar yr asiantaeth. Mae hwn
yn faes y bydd angen i asiantaethau fynd i'r afael ag ef i sicrhau bod yr holl staff yn
derbyn yr isafswm cyflog, gan gynnwys yr amser a dreulir yn teithio i gartrefi defnyddwyr
gwasanaeth. Gallai hyn gynyddu costau'r darparwr a chael effaith sylweddol ar gyllideb
gwasanaethau cymdeithasol.

7. Dadansoddiad
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7.1. Rhoddwyd system Matrix ar waith yng Nghaerdydd yn 2014 mewn cyfnod byr o amser,
ac er ei bod yn dal i gael ei datblygu, mae wedi dangos nifer o fuddiannau. Pan gafodd ei
chyflwyno, roedd cryn bryder a dyfalu am anfanteision posibl a moeseg mabwysiadu dull
seiliedig ar y rhyngrwyd o wneud ceisiadau am becynnau gofal unigol. Ni chafodd y
pryderon hyn eu gwireddu. Roedd manteision y system yn cynnwys dyrannu gwaith
mewn modd tryloyw, effeithlonrwydd a phrydlondeb wrth greu pecynnau, pwyslais ar
ansawdd, llai o gostau mewnol i Gaerdydd, a chynnydd yn nifer y darparwyr. Mae
ffigurau perfformiad a gynhyrchwyd gan y system dros 12 mis yn dangos bod 97% o
alwadau am geisiadau wedi derbyn o leiaf un cais a bod oddeutu 80% o becynnau wedi
dechrau ar neu cyn y dyddiad arfaethedig. Fodd bynnag, mae'n amlwg bod dewis yn
lleihau, gyda dim ond 38% o becynnau'n derbyn dau neu fwy o geisiadau (gostyngiad o
72%). Felly er bod mwyafrif helaeth y pecynnau gofal yn cael eu dyrannu'n gyflym, nid
oes llawer o ddewis o ran darparwr a chystadleuaeth o ran pris. Mae'r diffyg
cystadleuaeth ar gyfer pecynnau dros y flwyddyn yn cyfateb yn gryf i leihad sylweddol
mewn arbedion posibl i bob pecyn.

7.2. Ymddengys bod y diffyg capasiti'n ymwneud â diffyg sylfaenol o weithwyr gofal posibl ac
amharodrwydd dealladwy darparwyr i or-ymrwymo. Mae cyflenwyr Matrix wedi nodi yn eu
profiad nhw na all awdurdodau lleol ddibynnu ar y system ar ei phen ei hun i gynhyrchu
capasiti. Rhaid bod datblygiad cyfochrog yn y farchnad ac ymrwymiad â darparwyr i lunio
a rheoli'r farchnad. Mae Caerdydd wedi derbyn hyn.

7.3. Mae risgiau i gynaliadwyedd y farchnad gofal cartref yng Nghaerdydd. Mae'r awdurdod
lleol yn ymwybodol bod gweithwyr gofal yn dueddol o "grwydro" i mewn i waith gofal ac
nad yw'n cael ei gweld fel gyrfa o ddewis. Mae telerau ac amodau'r gweithlu, contractau
dim oriau, a gweithlu hyfforddedig yn broblemau mae'r awdurdod lleol yn gweithio'n galed
i'w datrys, er nad oes gan yr awdurdod lleol unrhyw ofynion cytundebol penodol â'r
darparwyr mewn perthynas â gweithlu’r darparwyr. Mae gan awdurdodau lleol eraill y
gofynion hyn ac mae'n rhywbeth i Gaerdydd ei ystyried.

7.4. Mae perthynas weithio dda gyda darparwyr achrededig ac mae buddiannau'r system yn
galluogi darparwyr i “bennu eu pris” ar gyfer pob pecyn gofal. Mae heriau'n gysylltiedig â'r
trefniadau hyn gan fod darparwyr yn ei chael yn anodd llunio “rhediadau” o becynnau
mewn un ardal.

7.5. Mewn ymateb, mae'r awdurdod lleol yn gweithio gyda darparwyr i edrych ar ffyrdd o
weithio mewn cymdogaethau a chanfod pecynnau gofal sy'n lleihau teithio ac yn galluogi
darparwyr i weithio'n fwy effeithlon mewn ardaloedd llai. Mae nifer o awdurdodau lleol
eraill wedi mabwysiadau agwedd “parth” tuag at gaffael i fynd i'r afael â'r un problemau.

8. Meysydd i'w hystyried

8.1. Nododd darparwyr nifer o feysydd (gweler uchod) a allai wella darparu gofal ac y dylai'r
awdurdod lleol eu hystyried. Mae'r rhain yn cynnwys diffyg cysondeb o ran gweithwyr
gofal, a all ddigwydd pan fydd anghenion yn newid; eglurder yr asesiadau gofal
gwreiddiol a'r angen i osgoi camddealltwriaeth; trosglwyddo pecynnau gofal
aflwyddiannus; a throsglwyddiad pecynnau gofal gan y tîm ailalluogi.

8.2. Mae capasiti yn y farchnad yn parhau i beri pryder i Gyngor Caerdydd a bydd angen i'r
awdurdod lleol barhau i edrych ar ffyrdd i ddatblygu dulliau newydd o weithio er mwyn
cynyddu capasiti. Mae cadw a recriwtio staff yn hanfodol.
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8.3. Yn ogystal, mae angen i'r awdurdod lleol ystyried effaith mentrau llywodraeth y DU ar y
farchnad, fel y cyflog byw cenedlaethol a'r cynllun pensiwn yn y gweithle, er mwyn
sicrhau cynaliadwyedd yn y tymor byr a'r tymor hir o fewn y cyfyngiadau cyllideb sy'n
wynebu'r awdurdod lleol.


