
  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  

  
 

      
 

  
 

  
 

  
 

  
  

  

 
          

 
  

 
  

 
  

 
  

 

       

        
   

         
  

         
            
        

          

       

        
         

  
 

          
 

  
 

 
 

  
 

 

  
 

  
 

 

   
 

 

  
 

 

MERTHYR TYDFIL I 
County Borough Council 

Cyngor Bwrdeistref Sirol 

MERTHYR TUDFUL 

CEFNOGODD Y CYNGOR A’I 
BARTNERIAID POBL I DDATBLYGU 
A CHYNNAL PERTHNASOEDD 
CARTREF, TEULUOL A 
PHERSONOL IACH YN DDIOGEL 
TRWY: 

• Darparu cymorth dwys i deuluoedd a phlant sydd 
mewn perygl o gael chwaliad teuluol. 

• Recriwtio mwy o 
ofalwyr maeth. 

• Lleihau’r maint o 
amser mae’r broses 
fabwysiadu yn cymryd 
i’w gwblhau. 

• Gwella cefnogaeth i ofalwyr ifanc i gael yr un 
cyfleoedd â’u ffrindiau. 

MERTHYR 
TUDFUL 

NOD GWASANAETHAU CYMDEITHASOL 
Y CYNGOR YW SICRHAU Y GALL PAWB 

YM MERTHYR TUDFUL FWYNHAU 
BYWYDAU ANNIBYNNOL A CHYFLAWN 

YN EU CYMUNEDAU LLEOL. 

YN 2016/17 DYMA’R HYN A 
WNAETHOM I GEFNOGI POBL 

SY’N BYW YM MERTHYR. 

TUDFUL
• Gweithio i wella cyfleoedd cymunedol i bobl fod yn iach. 

• Defnyddio gwasanaethau cymunedol i helpu pobl i 
osgoi mynediad i’r ysbyty a gadael yr ysbyty yn ddiogel. 

• Cynyddu’r swm o Ofal Cartref sydd ar gael i bobl fod yn 
annibynnol. 

• Defnyddio arian o Lywodraeth Cymru i ymestyn ein 
gwasanaethau arbenigol Ail-alluogi. 

• Cynyddu’r gefnogaeth gan y Gwasanaethau 
Cymdeithasol i Ofalwyr. 

• Defnyddio chwaraeon ac ymarfer corff i wella hyder 
plant. 

CEFNOGODD Y CYNGOR A’I 
BARTNERIAID POBL I GAEL 
LLESIANT CORFFOROL, MEDDYLIOL 
HC EMOSIYNOL POSITIF TRWY: 

• Rhoi ymateb cyson ac uniongyrchol i dros 90% 
o bryderon amddiffyn plant ac oedolion. 

• Mae ein gwaith gyda MASH (Canolfan Amlasiantaethol 
Diogelu) yn parhau ac ar y cyd â’n partneriaid yn 
rhanbarth Cwm Taf, rydym yn sicrhau: 

• Rydym yn ymateb yn brydlon i bryderon newydd ynghylch 
oedolion a phlant sydd mewn perygl. 

• Mae ein staff wedi’u hyfforddi i weld arwyddion cam-drin 
ac yn gwybod pa gamau y mae angen iddynt eu cymryd. 

• Gofynnwn i bobl sydd wedi profi’r gwasanaeth diogelu 
am eu barn a sut y gellid ei wella. 

• Rydym yn adolygu’r hyn a wnaethom yn rheolaidd ac yn 
herio ein hunain i ganfod ffyrdd y gallwn wella. 

• Mae’r holl staff sy’n cael eu cyflogi gennym ni’n ddiogel i 
weithio gyda phlant ac oedolion sydd mewn perygl. 

HELPODD Y CYNGOR A’I 
BARTNERIAID I GADW POBL 
YN DDIOGEL RHAG PERYGL A 
NIWED TRWY: 

HELPODD Y CYNGOR A’I 
BARTNERIAID I BOBL GYMRYD 
RHEOLAETH O’U BYWYD O 
DDYDD I DDYDD TRWY: 

• Gwella’r gwasanaeth Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth. 

• Recriwtio 2Weithiwr Llawn Amser Cymorth a Chyngor 
Cymorth i Blant. 

• Diweddaru gwybodaeth ar wefan y Cyngor a phorth 
gwybodaeth DEWIS. 

• Gwrando ar yr hyn sy’n bwysicaf i bobl. 
• Helpu pobl i adael yr ysbyty cyn gynted ag y gallent. 
• Sicrhau bod gweithwyr cymdeithasol sy’n gweithio gyda 

Phlant a Phobl Ifanc yn gallu cadw plant yn ddiogel. 

• Rhoi gwybodaeth i 1123 o oedolion. Derbyniodd 

701o oedolion gyngor neu gymorth ac nid oedd 
angen mwy o help arnynt am 6 mis arall. 

• Gweithio gyda phlant “sy’n derbyn gofal” i wella’r 
ffordd y maent yn deall hanes eu teuluoedd. 

• Gweithio gyda phobl ifanc i wella ansawdd y wybodaeth 
a gânt am wasanaethau gofal cymdeithasol. 

• Defnyddio Cydlynwyr Cymunedol i gefnogi pobl i 
ddod at ei gilydd i 
ddefnyddio gwasanaethau 
cymunedol. 

• Sicrhau bod yr holl 
blant sy’n derbyn gofal 
wedi gadael yr ysgol 
gyda chynlluniau ar gyfer 
eu dyfodol. 

HELPODD Y CYNGOR A’I 
BARTNERIAID I BOBL DDYSGU, 
DATBLYGU A CHYMRYD RHAN 
MEWN CYMDEITHAS TRWY: 

• Helpu pobl i gael y manteision ariannol y mae ganddynt 
hawl iddynt. 

• Helpu pobl sy’n gwella o faterion iechyd meddwl a 
chamddefnyddio sylweddau er mwyn cael gafael ar 
addysg a chyflogaeth. 

• Helpu 2 o bobl ifanc i aros 
mewn addysg llawn amser 
ar ôl iddynt adael gofal. 

• Helpu pobl i fyw mewn 
cartref sy’n ddiogel ac yn 
hygyrch. 

HELPODD Y CYNGOR A’I 
BARTNERIAID POBL I GYFLAWNI 
LLESIANT ECONOMAIDD A 
CHYMDEITHASOL A BYW MEWN 
LLETY ADDAS TRWY: 

I DDARLLEN FERSIWN LLAWN ADRODDIAD BLYNYDDOL Y CYFARWYDDWYR GWASANAETHAU CYMDEITHASOL, CYSYLLTWCH GYDA ACRF@MERTHYR.GOV.UK 
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