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C R Y N O D E B   G W E I T H R E D O L 

Mae Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Powys yn falch o gyflwyno ei adroddiad blynyddol sy'n rhoi 
trosolwg o'r prif gyflawniadau yn ystod 2020/21.

Mae hon wedi bod yn flwyddyn hynod o brysur ac anodd i'r bartneriaeth. Mae pandemig Covid 
wedi cael effaith sylweddol ar fywydau pawb, ac mae wedi gorfodi pob partner i weithio'n wahanol 
o dan yr amgylchiadau mwyaf heriol. Mae gwaith Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Powys i gefnogi
iechyd a lles ei drigolion wedi cael ei fwrw i'r amlwg eleni. Boed yn rhaglen monitro ac olrhain,
cyflwyno'r brechlyn, neu sefydlu Tîm Ymateb Brys y Sector Cymunedol i helpu i gydlynu ymdrechion
gwirfoddoli, mae'r bartneriaeth wedi gweithio'n agosach nag erioed eleni ac mae gwerth hynny wedi
bod yn glir i bawb ei weld.

Mae staff, gwirfoddolwyr a chymunedau ehangach wedi gweithio'n ddiwyd drwy gydol y cyfnod 
anodd hwn ac wedi mynd y tu hwnt i’r holl ddisgwyliadau i ddiogelu ein trigolion mwyaf agored i 
niwed. Mae Powys wedi gweld nifer fawr o bobl yn dod ymlaen i wirfoddoli mewn ymateb i Covid, 
ac mae wedi bod yn wirioneddol ysbrydoledig gweld pobl yn dangos gofal a thosturi o'r fath. Mae’r 
bartneriaeth yn ddiolchgar iawn i bob gwirfoddolwr am helpu i wneud y sir yn lle mwy diogel i fod 
ynddi.

Er gwaethaf Covid, mae gan y bartneriaeth lawer i'w ddathlu. Mae'n parhau i wneud cynnydd 
da yn erbyn blaenoriaethau, fel y nodir yn y Strategaeth Iechyd a Gofal ‘Powys Iach, Gofalgar'. 
Y mwyaf nodedig o'r rhain yw datblygu Rhaglen Lles Gogledd Powys (Model Gofal) a datblygu 
Academi Iechyd a Gofal – y cyntaf o'i math yng Nghymru a fydd yn cael ei lansio y flwyddyn nesaf. 
Mae diweddariadau pellach ar gynnydd y rhaglenni hyn wedi'u cynnwys yn yr adroddiad hwn. 
Mae'r bartneriaeth hefyd wedi defnyddio technoleg i lefel uwch - sydd i raddau helaeth oherwydd 
Covid - ac mae hyn wedi cyflymu'r rhaglen Digidol yn Gyntaf ac wedi optimeiddio gweithgarwch 
gweithredol mewn cymaint o ffyrdd.

Mae llawer i Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Powys a'i holl aelodau fod yn falch ohono eleni, ac 
mae'n bwysig manteisio ar y cynnydd a wnaed gan hefyd gydnabod bod mwy i'w wneud wrth fwrw 
ymlaen â blaenoriaethau ar gyfer pobl Powys.
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STRATEGAETH IECHYD A GOFAL 

Mae gwaith y Bwrdd yn cael ei lywio gan Strategaeth 
Iechyd a Gofal Powys, sy'n nodi'r blaenoriaethau ar 
gyfer trawsnewid iechyd a gofal ym Mhowys hyd 
at 2027. Mae hyn yn cadw pwyslais y gwaith ac yn 
helpu i lywio buddsoddiad. Drwy gydweithio, mae'r 
bartneriaeth yn gobeithio creu dyfodol lle mae pawb 
ym Mhowys yn cael y cyfle gorau i fyw bywydau iach, 
llawn ac annibynnol. Mae'r strategaeth yn seiliedig ar yr 
hyn y mae pobl Powys wedi'i ddweud am eu hiechyd 
a'u gofal, a'r hyn sy'n bwysig iddynt. 

Creu momentwm ar gyfer gwelliannau critigol, drwy 
nodi blaenoriaethau allweddol i ddinasyddion Powys a 
chanolbwyntio ymdrechion i sicrhau bod y rheini'n cael sylw

Cynyddu'r pwyslais ar ymyrraeth gynnar ac atal drwy annog 
dinasyddion i reoli a pherchnogaeth mewn materion iechyd a 
lles er mwyn lleihau'r angen cynyddol

Sicrhau bod llais y dinesydd nid yn unig yn cael ei glywed ond 
ein bod yn gweithredu arno i wella gwasanaethau

Defnyddio gwybodaeth am anghenion dinasyddion yn y 
dyfodol wrth gynllunio gwasanaethau ar draws y sbectrwm o 
angen a sicrhau bod adnoddau'n cael eu defnyddio i'r eithaf 
drwy ymgysylltu'n ddoeth â chyrff eraill sy'n ymgymryd â 
gweithgarwch tebyg

Sicrhau bod gwasanaethau o safon yn cael eu darparu'n 
effeithlon ac yn effeithiol drwy weithlu a gwirfoddolwyr medrus a 
brwdfrydig

Hyrwyddo'r broses o integreiddio gofal a chymorth rhwng 
Gwasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd

Sicrhau cyd-gynhyrchu a chomisiynu gwasanaethau gyda'r 
sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol sy'n hyrwyddo 
gwasanaethau cysylltiedig a di-dor yn gweithio'n effeithiol 
gyda'i gilydd

Meithrin arferion newydd arloesol a hyrwyddo diwylliant dysgu

Sicrhau bod dulliau effeithiol ar waith i bontio'r bwlch rhwng 
cyfathrebu sefydliadol a chyhoeddus ar gynllunio a chyflawni 
gwasanaethau
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STRATEGAETH IECHYD A GOFAL 

Mae gwaith y Bwrdd yn cael ei lywio gan Strategaeth Iechyd a Gofal Powys, sy'n nodi'r 
blaenoriaethau ar gyfer trawsnewid iechyd a gofal ym Mhowys hyd at 2027. Mae hyn yn cadw 
pwyslais y gwaith ac yn helpu i lywio buddsoddiad. Drwy gydweithio, mae'r bartneriaeth yn 
gobeithio creu dyfodol lle mae pawb ym Mhowys yn cael y cyfle gorau i fyw bywydau iach, llawn 
ac annibynnol. Mae'r strategaeth yn seiliedig ar yr hyn y mae pobl Powys wedi'i ddweud am eu 
hiechyd a'u gofal, a'r hyn sy'n bwysig iddynt.
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BWRW YMLAEN Â BLAENORIAETHAU

Nod y bartneriaeth yw helpu pobl ym Mhowys i 'Ddechrau'n Dda', 'Byw'n Dda' a 'Heneiddio'n Dda' 
drwy ganolbwyntio ar lesiant, cymorth a chefnogaeth gynnar, mynd i'r afael â'r pedair her iechyd 
fawr, a darparu gofal cydgysylltiedig gwell. Dyma sut mae'r gwaith hwn yn cael ei ddatblygu:

CanolbwyntioCanolbwyntio

Datblygu Cymunedol

Gweithio gyda chymunedau lleol sydd wedi'u cysylltu'n 
gryf i ddatblygu a chryfhau asedau cymunedol sy'n cefnogi 
lles pobl.

Cefnogi Gofalwyr

Sicrhau lles gofalwyr cyn, yn ystod ac ar ôl gofalu drwy 
wybodaeth, cyngor a chymorth, cefnogi sgiliau a datblygu 
hyfforddiant, cyfleoedd ar gyfer cyflogaeth, seibiant a 
chymorth cymunedol.

Atal a Gwella Iechyd

Galluogi a chefnogi pobl i wneud penderfyniadau a 
chymryd camau i wella eu hiechyd a'u lles ac osgoi neu 
leihau afiechyd drwy, er enghraifft, atal ysmygu neu 
gynyddu gweithgarwch corfforol.

g y n n a rg y n n a r

Help a
Chefnogaeth
Help a

Chefnogaeth

Mynd i'r Afael â Phrofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod

Gweithio gyda theuluoedd i gael yr effaith gadarnhaol fwyaf o 
fewn 1000 diwrnod cyntaf bywyd plentyn, gan ganolbwyntio 
ar atal profiadau niweidiol yn ystod plentyndod.

Gofal Sylfaenol
Gweithio o fewn y clystyrau a'r trydydd sector i ddatblygu dull 
sy'n seiliedig ar y boblogaeth o gynllunio a darparu iechyd 
a gofal cymdeithasol. Bydd y bartneriaeth yn integreiddio 
gofal sylfaenol ymhellach ac yn gwella hygyrchedd drwy 
ganolfannau cymunedol.

Rheoli Cyflyrau Hirdymor
Cefnogi pobl i nodi a ydynt mewn perygl o ddatblygu clefyd, 
a'u helpu i leihau'r risg a'i effaith drwy fabwysiadu dull system 
gyfan ehangach o reoli'r cyflwr hwnnw.

cwblcwbl

Cydlynu Gofal

Parhau i adeiladu ar lwyddiant safleoedd tîm integredig 
a datblygu'r rhain ymhellach ar draws y sir yn unol â'r 
canolfannau rhanbarthol a chanolfannau cymunedol.

GofalHeb ei Drefnu

Lleihau derbyniadau brys mwy y gellir eu hosgoi ac ail-
dderbyn pobl â chlefyd cronig a'r henoed bregus.

Model gofal newydd

Asesu'r ddarpariaeth bresennol o wasanaethau, a 
gweithio gyda chymunedau i ddatblygu Canolfan 
Wledig Ranbarthol ymhellach sy'n darparu iechyd a gofal 
integredig i'r boblogaeth.

Gofal a Gynllunnir yn Nes at Adref

Atal pobl rhag gorfod mynd allan o'r sir i dderbyn iechyd 
a gofal a dod â phobl sydd angen gofal a chymorth 
arbenigol y tu allan i'r sir yn ôl yn nes adref.

Mynd i r Afael A rMynd i r Afael A r
Pedwar MawrPedwar Mawr

canSer

clefydau 
anadluclefydau

cylchrediad
y gwaed

problemau 
iechyd 

meddwl

Iechyd Meddwl

Ar draws pob haen, o hybu iechyd hyd at wasanaethau 
arbenigol, rydym yn canolbwyntio ar wella 
gwasanaethau iechyd meddwl ym Mhowys ymhellach.

Canser, Anadlol a Chylchredol

Datblygu gwasanaethau ymhellach i ganolbwyntio ar 
sgriniocynnar, gwybodaeth, cyngor ac arweiniad i sicrhau 
cyfeirio priodol at gymorth a chefnogaeth. Canolbwyntio 
ar ddiwallu anghenion cyfannol pobl drwy weithio mwy 
integredig a modelau gweithlu newydd. Cyflawnir  y gwaith 
hwn yn bennaf drwy Gynllun Tymor Canolig Integredig y 
Bwrdd Iechyd.
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BWRW YMLAEN Â BLAENORIAETHAU

Er mwyn cyflawni'r blaenoriaethau hyn, mae'r Bwrdd hefyd yn gweithio i gyflawni'r canlynol:

Dyfodol 
y Gweithlu

Dyfodol 
y Gweithlu

Model Staffio

Bydd manteisio i’r eithaf ar rôl y gweithlu ar draws pob sector 
gan gynnwys gofalwyr drwy ddull integredig yn hanfodol 
i gyflawni'r model gofal newydd. Bydd modelau arloesol 
newydd yn seiliedig ar swyddi aml-sgiliau gan sicrhau newid 
i atal ac ymyrryd yn gynnar.

Ymgysylltu â Staff a Phartneriaid

Datblygu dull ar y cyd o ddefnyddio gwybodaeth, sgiliau a 
phrofiad cyfunol ein staff a rhanddeiliaid allweddol i lywio'r 
camau nesaf.

Trawsnewid 
mewn Partneriaeth

mewn Partneriaethmewn Partneriaeth

Diogelu

Parhau i weithio gyda sectorau preifat, gwirfoddol ac 
annibynnol i sicrhau bod diogelu yn parhau i fod yn fusnes 
i bawb.

Comisiynu'r Trydydd Sector

Datblygu cyllidebau cyfun a threfniadau comisiynu ar y 
cyd ar gyfer darpariaeth y trydydd sector i gefnogi mwy o 
bwyslais ar les, cymorth cynnar a chefnogaeth.

Comisiynu Cartrefi Gofal

Datblygu cyllidebau cyfun a threfniadau comisiynu ar y cyd ar 
gyfer comisiynu cartrefi gofal er mwyn sicrhau bod y rhai sydd 
angen gofal preswyl a nyrsio yn cael gwasanaeth di-dor.

Mynediad a Thrafnidiaeth:

Adolygu cynlluniau trafnidiaeth cleifion nad ydynt yn rhai 
brys a chludiant gwirfoddol i sicrhau bod trafnidiaeth 
gymunedol yn cael ei darparu yn y dyfodol.

Y Gymraeg

Gwella'r arlwy Gymraeg ar draws gwasanaethau iechyd a 
gofal cymdeithasol i wella tegwch.

Dig
id

ol

Dig
id

ol

C anolfannau RhanbartholC anolfannau Rhanbarthol

Hybiau CymunedolHybiau Cymunedol

Canolfan Ranbarthol Wledig yn y Drenewydd

Mynd i'r afael â'r materion sy'n ymwneud â'r ystâd sy'n 
heneiddio, cefnogi anghenion poblogaeth y dyfodol a lliniaru 
yn erbyn y newid posibl mewn gwasanaethau i ffwrdd o 
ogledd Powys o dan y Rhaglen Ffit ar gyfer y Dyfodol.

Datblygu Hybiau Cymunedol

Adolygu asedau cymunedol yn ogystal â'r ddarpariaeth 
bresennol o wasanaethau yn erbyn poblogaeth y dyfodol 
er mwyn nodi meysydd posibl eraill ar gyfer datblygu 
canolfannau cymunedol.

Tai â Chymorth

Datblygu llety addas sy'n galluogi pobl i gael mynediad 
at wasanaethau sylfaenol, meithrin perthynas dda â 
chymdogion ac eraill, a chynnal eu hannibyniaeth.

Arloesi, Gwella, Ymchwil a Datblygu

Datblygu'r sylfaen dystiolaeth, gwella sut mae effaith yn 
cael ei mesur, a cheisio nodi, rhannu ac ymgorffori arfer da.

Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth (IAA)

Parhau i ddatblygu IAA gan gynnwys y Cysylltwyr 
Cymunedol i alluogi mynediad cyflym i gymorth 
cymunedol lleol.

Gweithredu System Gwybodaeth Gymunedol Cymru

Parhau i weithredu system WCCIS ledled Powys i gefnogi 
cydlynu gofal.

Teleofal a Theleiechyd

Byddwn yn hyrwyddo ac yn cyflwyno teleofal a theleiechyd 
i alluogi pobl i hunanofal ac aros yn annibynnol yn eu 
cartrefi eu hunain.
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STRWYTHUR Y BWRDD

DIOGELU

PSB

GOFALWYR (DI-DÂL)

MODELAU CYFLENWI NEWYDD GAN GYNNWYS 

DYFODOL GWEITHLU GWERTH CYMDEITHASOL

YMGYSYLLTU AC 

EIRIOLAETH Y GYMRAEG

GWYBODAETH, CYNGOR A CHYMORTH

DIGIDOL A THECHNOLEG (Gan gynnwys WCCIS) 

Bwrdd Partneriaeth
Ranbarthol Powys

Iechyd a Gofal
Cymdeithasol

Powys Regional
Partnership Board

Health and
Social Care

One Powys Yn Un

Grŵp Trosolwg 
Trawsbynciol ac 
Adnoddau
Cyd-Gadeiryddion, 
Arweinwyr Prosiect 
Trawsbynciol 

FFORYMAU YMGYSYLLTU

Iechyd MeddwlAnabledd

Bwrdd Partneriaeth ar y Cyd  
(Iechyd ac Awdurdod Lleol)

Partneriaethau 
Strategol eraill 

Mae'r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol yn pennu'r cyfeiriad ar gyfer iechyd a gofal ym Mhowys ac yn 
gwneud y penderfyniadau mawr ynghylch ble y dylai adnoddau fynd, ond yn allweddol i sbarduno 
gwaith yn ei flaen mae ei bedair is-bartneriaeth:  Dechrau'n Dda, Byw'n Dda (Anabledd), Byw'n Dda 
(Iechyd Meddwl) a Heneiddio’n Dda. Mae pob un ohonynt yn cynnwys grŵp llawer ehangach o bobl 
ac mae iddynt hefyd is-grwpiau sy'n gwneud gwaith manylach.

Mae rhai themâu sy'n torri ar draws pob maes e.e. anghenion gofalwyr di-dâl. Mae gan y rhain 
hefyd grwpiau partneriaeth penodol i fwrw ymlaen â gwaith. Mae Grŵp Trosolwg Trawsbynciol ac 
Adnoddau (CCROG) yn bodoli i oruchwylio'r meysydd hyn.

Cefnogir y Bwrdd gan dîm bach sy'n darparu cymorth a chydlynu lefel uchel.
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AELODAETH Y BWRDD 2020/21

Alice Smith
Rheolwr Cymdogaeth Ardal, Grŵp Pobl

Ali Bulman 
Cyfarwyddwr Corfforaethol Plant ac Oedolion, Powys

Carl Cooper 
Prif Weithredwr Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys

Carl Strack 
Cynrychiolydd Dinasyddion

Carol Shillabeer 
Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Addysgu Powys (Cadeirydd)

Y Cynghorydd Rachel Powell

Aelod Cabinet Gwasanaethau Plant, Cyngor Sir Powys

Y Cynghorydd Rosemarie Harris
Arweinydd Cyngor Sir Powys

Y Cynghorydd Myfanwy Alexander
Aelod Cabinet Gofal Cymdeithasol i Oedolion, Powys

Dylan Owen
Pennaeth Comisiynu, Cyngor Sir Powys

Jamie Marchant
Cyfarwyddwr Gweithredol Iechyd Sylfaenol, Cymunedol a Meddyliol, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Julie Gillbanks
Cynrychiolydd Gweithredu dros Blant

Lynette Lovell
Prif Swyddog Addysg Dros Dro, Cyngor Sir Powys

Melanie Davies
Cynrychiolydd Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Merionia Davies
Cynrychiolydd Gofalwyr

Melanie Minty
Pennaeth Tai a Datblygu Cymunedol, Cyngor Sir Powys

Nina Davies
Pennaeth Tai a Datblygu Cymunedol, Cyngor Sir Powys

Sian Dorward
Cynrychiolydd Dinasyddion

Stuart Bourne
Cyfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus Cymru
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CYNNYDD A CHYFLAWNIADAU ALLWEDDOL

 DYFODOL Y GWEITHLU 

Mae gan y bartneriaeth gyfle unigryw i drawsnewid y ffordd mae'n darparu gofal i boblogaeth 
newidiol Powys a gweithlu yw'r ffactor pwysicaf yn ansawdd y gofal a ddarperir. Felly, mae'n rhan 
annatod o gyflawni'r hyn a nodir yn Strategaeth Iechyd a Gofal Powys ac mae rhaglen Dyfodol y 
Gweithlu'r bartneriaeth yn canolbwyntio ar ofal o ansawdd uchel sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn 
a mwy o weithio mewn partneriaeth. Ei brif bwyslais yn ystod y flwyddyn ddiwethaf fu cynllunio ar 
gyfer Academi Iechyd a Gofal Powys.

Y cyntaf o'i math yng Nghymru, bydd yr Academi Iechyd a Gofal yn cynnig 
cyfleoedd dysgu wyneb yn wyneb a digidol drwy bedair ysgol - Ysgol 
Ymchwil, Datblygu ac Arloesi, Ysgol Arweinyddiaeth, Ysgol Gwirfoddolwyr 
a Gofalwyr, ac Ysgol Addysg a Hyfforddiant Proffesiynol a Chlinigol.

Bydd yn cynnig cyfleoedd i weithwyr yn y sector iechyd a gofal, i'r rhai sy'n chwilio am yrfa yn y 
sector, ac i wirfoddolwyr a gofalwyr di-dâl sy'n cefnogi'r sector. Mae rhai o'r cyflawniadau cynnar 
drwy fodel yr Academi wedi cynnwys:

Mae'r Academi hefyd yn archwilio cyllid 
ychwanegol gan Lywodraeth Cymru 
i ddarparu'r 'Academi Dysgu Dwys - 
Arweinyddiaeth Trawsnewid Digidol' ar ran 
Cymru - rhaglen waith gwerth £8 miliwn 
dan arweiniad Prifysgol De Cymru. Os bydd 
yn llwyddiannus, bydd yn cael ei 
dreialu ym Mhowys.

Y flwyddyn nesaf bydd y 
gwaith adeiladu yn mynd 
rhagddo yn barod ar 
gyfer y garfan gyntaf yn 
hydref 2021. 

Datblygu canolfan ffisegol o'r radd flaenaf ar gampws Bronllys a fydd yn galluogi 
dysgwyr i ddysgu'n ddeinamig, a fydd yn agor yn hydref 2021

Llwybrau gyrfa sy'n cefnogi unigolion sydd ag uchelgais i weithio ym maes 
iechyd a’r sector gofal i ennill profiad a sgiliau. Bydd y grŵp cyntaf o ddysgwyr 
yn cael cynnig lleoliadau gwaith drwy Gynllun Kickstart sy’n cael ei ariannu gan 
Lywodraeth y DU.

Sefydlu ysgol o wirfoddolwyr a gofalwyr i gydnabod rôl gwirfoddolwyr a gofalwyr 
wrth ddarparu gwasanaethau iechyd a gofal ledled Powys
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 LLES GOGLEDD POWYS 

Mae Rhaglen Lles Gogledd Powys yn gyfle unwaith mewn 
cenhedlaeth i drawsnewid a gwella'n sylweddol y ffordd y 
darperir gwasanaethau iechyd, gofal a lles i bobl o bob oed. 
Mae'n symud y pwyslais i atal a lles, cynyddu'r defnydd o 
dechnoleg ddigidol i wella mynediad, a goresgyn heriau'r 
gweithlu drwy gydweithio mewn partneriaeth. Mae'r rhaglen 
waith yn cynnwys datblygu campws lles amlasiantaethol 
a Chanolfan Ranbarthol Wledig a Hwb Lles Cymunedol 
o'r radd flaenaf, sydd wedi'u lleoli gydag ysgol, llyfrgell, 
llety byw â chymorth ac academi iechyd a gofal, i ddarparu 
gwasanaethau integredig yng nghanol y Drenewydd. Ar ôl cyfnod helaeth o 6 mis o ymgysylltu 
â'r gymuned, staff a phartneriaid, lansiwyd y 'Model Gofal a Lles Integredig ym Mhowys' 
newydd a chytunwyd ar nifer o brosiectau tymor byr ar gyfer 2020-21.

Fodd bynnag, cafodd y rhaglen ei dal yn ôl oherwydd Covid a chafodd y tîm eu hadleoli. Er 
gwaethaf yr heriau a ddaeth yn sgil y pandemig coronafeirws, addasodd nifer o brosiectau yn 
gyflym ac yn llwyddiannus. Er enghraifft, parhaodd y prosiect dychwelyd plant sy'n derbyn 
gofal i recriwtio gofalwyr maeth yn nes at adref, gan gynnig cymorth a hyfforddiant parhaus. 
Estynnodd timau allan i blant, pobl ifanc a theuluoedd yn eu cymunedau eu hunain, gan 
weithio ochr yn ochr â chydweithwyr lleol yr Heddlu a thimau gwasanaethau ieuenctid. 
Cyflwynodd 'Bach A Iach' ystod o fodiwlau hyfforddi rhithwir, gan arwain nid yn unig at un, ond 
llawer o staff ysgolion yn defnyddio’r cynlluniau gwersi ac yna eu rhoi ar waith yn eu hysgolion.

Fe wnaeth y pandemig wir brofi’r model gofal a lles integredig newydd; 
gan ddangos gwaith gwirfoddolwyr, gwasanaethau iechyd meddwl a phŵer 
technoleg ddigidol. Er bod y coronafeirws wedi cael effaith ddinistriol ar 
fywydau pobl gyda phwysau digynsail ar wasanaethau iechyd a gofal, mae 
hefyd wedi galluogi newid cadarnhaol yn y ffordd y gall y bartneriaeth 
gefnogi ei thrigolion yn arloesol.

Yn hydref 2020, ailddechreuodd nifer fach o'r tîm eu gwaith i ddatblygu'r achos busnes ar gyfer 
y campws a gyflwynwyd i Lywodraeth Cymru. Fe wnaeth 
y partneriaid ailymgynnull ym mis Ionawr 2021 i edrych ar 
sut y gallent gydweithio i ddarparu gofal cydgysylltiedig, 
gwella lles a chefnogaeth gyda'r agenda datgarboneiddio. 
Erbyn dechrau'r gwanwyn, ail-edrychwyd ar brosiectau 
tymor byr a'u halinio â blaenoriaethau newydd ar gyfer 
21/22, gan ganolbwyntio ar yr hyn sydd bwysicaf i 
boblogaeth Powys.

Y flwyddyn nesaf bydd Rhaglen Lles Gogledd Powys 
yn ailsefydlu cysylltiadau â chymunedau, defnyddwyr 
gwasanaethau a gweithwyr proffesiynol allweddol o bob 
rhan o'r sector iechyd, gofal cymdeithasol a'r trydydd sector 
i lywio a dylunio cam nesaf y campws lles amlasiantaethol.
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 DATBLYGU CYMUNEDAU CYDNERTH A MYNEDIAD INTEGREDIG AT WASANAETHAU  

Yn haf 2020, sefydlwyd grwpiau strategol a gweithredol i ddatblygu Mynediad Integredig at 
Wasanaethau. Mae gan bob grŵp gynrychiolaeth o ystod eang o sefydliadau partner. Un o'r tasgau 
cynharaf a nodwyd gan y grŵp gweithredol oedd yr angen i allu rhannu gwybodaeth ar draws 
timau. Arweiniodd hyn at ddarn mawr o waith i sicrhau y gallai paneli wneud hyn yn effeithiol, 
yn unol â deddfwriaeth GDPR. Nododd y grŵp hefyd yr angen am gydlynydd llawn amser i 
drefnu paneli IATS, a fydd yn eu swyddi erbyn mis Medi 2021 cyn y panel IATS cyntaf ym mis 
Hydref 2021. Mae'r gwaith Mynediad Integredig at Wasanaethau hwn yn cyd-fynd â'r adroddiad 
cenedlaethol 'Dim Drws Anghywir' sy'n cael ei arwain gan Gomisiynydd Plant Cymru, yn ogystal â'r 
blaenoriaethau integreiddio a chydweithredu yn y Strategaeth Iechyd a Gofal.

Dros y flwyddyn ddiwethaf mae gwaith wedi mynd rhagddo i adeiladu 
hybiau cymorth cynnar yn Aberhonddu a'r Trallwng, sy’n cael eu hariannu 
drwy grantiau cyfalaf Dechrau'n Deg. Bydd pob un yn gartref i swyddfa 
aml-asiantaeth, ystafelloedd cyswllt a gofal plant i blant 2, 3 a 4 mlwydd oed.

BGohiriwyd y ddau brosiect oherwydd Covid-19 ac mae'r 
dyddiad cau ar gyfer cwblhau wedi'i ymestyn ers hynny i 31 
Mawrth 2022. Bydd y ganolfan gymorth gynnar yn y Trallwng 
wedi'i lleoli yn Ysgol Oldford a ddaeth yn wag yn ddiweddar. 
Wrth i raddfa'r prosiect dyfu, dyfarnwyd £244,398.00 pellach i'r 
bartneriaeth i'w chwblhau. Bydd y ganolfan cymorth cynnar yn 
Aberhonddu wedi'i lleoli mewn adeilad modiwlaidd newydd 
sy'n cael ei osod ar gae ysgol yr Eglwys yng Nghymru. Bydd 
y ganolfan hon yn llai na chanolfan y Trallwng, ond bydd 
yn gwasanaethu'r un diben. Mae'r ddau brosiect yn cael eu 
rheoli gan fyrddau prosiect ac maen nhw ar y trywydd iawn i'w 
cwblhau ym mis Mawrth 2022.

Yn dilyn y cyfnod clo ym mis Mawrth 2020, mae cydweithwyr sy'n darparu gwasanaethau rhianta 
ledled y sir wedi symud i ddarparu gwasanaethau ar-lein, boed hynny ar gyfer grwpiau rhianta neu 
gymorth 1:1. Er gwaethaf rhai heriau technolegol cychwynnol, mae'r adborth gan grwpiau wedi 
bod yn gadarnhaol i raddau helaeth.

Mae'r hyblygrwydd cynyddol mae darpariaeth ar-lein yn ei ganiatáu wedi 
cael ei amlygu'n rheolaidd, ac mewn sir fawr, wledig fel Powys, mae 
grwpiau rhianta ar-lein wedi arwain at amseroedd aros byrrach i bobl gael 
mynediad i'r grwpiau hyn.

Mae cyfarfod cydlynu rhianta gydag aelodaeth eang yn cyfarfod bob chwe wythnos i drafod 
canllawiau Llywodraeth Cymru, rhannu arfer gorau a monitro pob grŵp rhianta ledled y sir er mwyn 
sicrhau dull cydgysylltiedig. Drwy'r cyfarfod hwn, cynhyrchwyd dogfen trywydd rhianta, sy'n nodi'r 
rhaglenni rhianta sydd ar gael i deuluoedd, a dolenni defnyddiol i gymorth ychwanegol.

Ar ddechrau pandemig Covid, nodwyd 13 o glystyrau ysgol fel ardaloedd a allai elwa o fforymau 
cymorth lleol i wella dysgu a rhannu gwybodaeth. Bydd tîm o weithwyr proffesiynol yn cefnogi'r 
clystyrau hyn wrth iddynt ffurfioli'r flwyddyn nesaf, a chytunir hefyd ar fformat cyson ar gyfer 
cyfarfodydd clwstwr.
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 CADW PLANT YM MHOWYS   

Mae'r bartneriaeth yn parhau i ddarparu cymorth dwys i 
wella'r trefniadau byw presennol ar gyfer plant a phobl ifanc 
fel y gallant barhau i fyw gyda'u teuluoedd yn hytrach na 
derbyn gofal, pan fo’n ddiogel. Eleni llwyddodd y Tîm Ymyl 
Gofal i aduno 15 o blant gyda'u teuluoedd. Dangosodd tua 
82% o'r holl deuluoedd a atgyfeiriwyd gynnydd cadarnhaol 
ar ddiwedd yr ymyriad, ac fe wnaeth hyn helpu i gadw 
cyfraddau ailatgyfeirio yn isel i drwy’r flwyddyn. Cafwyd 
gostyngiad nodedig hefyd mewn gwaith brys a gwaith y tu 
allan i oriau i'r Tîm oherwydd cynllunio argyfwng effeithiol. 

Mae'r gwasanaeth yn dod yn fwyfwy 
rhagweithiol ac yn cael ei gydnabod ar draws y  
bartneriaeth, gyda thimau gwaith cymdeithasol 
yn nodi effaith y gwaith hwn ar eu hachosion. 

Gweithiodd cydweithwyr amlasiantaethol a darparwyr allanol gyda'i gilydd i greu capasiti a dewis 
lleoliadau ym Mhowys a'i ffiniau i ddod â/cadw Plant sy'n Derbyn Gofal Powys yn agosach i gartref 
gyda chymorth uniongyrchol gan wasanaethau cartref a chysylltiadau cymunedol. Mae'r berthynas 
â darparwyr allanol wedi cryfhau yn ystod Covid-19. Sefydlwyd llety brys, a drosglwyddodd i Dŷ a 
Rennir Springboard ychwanegol yng Nghanolbarth Powys. Gwnaed gwaith paratoi tendrau hefyd 
mewn perthynas â'r Prosiect Llety a Chymorth 16+.

Crëwyd Llety Diogel i Blant a Phobl Ifanc ag Anghenion Cymhleth ym Mwrdd Prosiect Powys, gan 
adrodd yn uniongyrchol i'r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol. Nod y prosiect aml-asiantaeth hwn 
yw gweithio i sicrhau bod llety diogel ar gael yn y sir i blant a phobl ifanc ag anghenion emosiynol 
ac ymddygiadol difrifol a lleihau'r angen am lety diogel. Cytunwyd ar y model a'r cynllun hyfforddi 
amlasiantaethol therapiwtig, nodwyd eiddo yng ngogledd Powys ac mae’r broses o brynu'r eiddo yn 
mynd rhagddo.

  LLAIS Y PLENTYN    

Mae'r bartneriaeth yn cydnabod pwysigrwydd lleisiau pobl ifanc sy'n byw yng nghefn gwlad 
Powys. Eleni mae gwaith wedi'i wneud i ddatblygu ffyrdd newydd o sicrhau bod barn pobl ifanc 
yn cael ei chlywed a chamau gweithredu dilynol yn digwydd wrth wneud penderfyniadau sy'n 
effeithio ar eu bywydau. Er mwyn bwrw ymlaen â hyn, sefydlodd y Bwrdd Dechrau'n Dda ffrwd 
waith newydd sy'n canolbwyntio ar gyfranogiad gweithredol plant, pobl ifanc a'u teuluoedd, ac o 
hyn, ganwyd y Bwrdd Dechrau’n Dda Iau. 

Mae'r bwrdd pobl ifanc sydd newydd ei sefydlu ar gyfer pobl 11 - 17 
mlwydd oed sy'n byw ym Mhowys ac sydd am ddweud eu dweud a 
gwneud gwahaniaeth. 
Mae'r bwrdd iau yn cyfarfod ag arweinwyr iechyd a gofal bob deufis i drafod meysydd gwaith, cynnig 
eu safbwyntiau, a chodi'r materion sydd bwysicaf iddynt. Gyda'r cymorth a'r hyfforddiant priodol, 
llwyddodd pobl ifanc o bob rhan o'r sir i gyfrannu'n llwyddiannus at gyfarfod cyntaf y Bwrdd ar 25 
Mawrth 2021. Y gobaith yw y bydd y bwrdd iau y flwyddyn nesaf yn mynd o nerth i nerth, yn ymgysylltu 
â mwy o bobl ifanc ac yn cynnig llwyfan amhrisiadwy i lais y plentyn. Bydd y bartneriaeth hefyd yn ceisio 
datblygu Bwrdd Dechrau’n Dda Iau ar gyfer pobl ifanc 18-25 mlwydd oed yn hydref y flwyddyn nesaf.
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 IECHYD MEDDWL A LLES  

Mae cynllun grantiau bach y bartneriaeth yn parhau i feithrin gallu ataliol a hyrwyddo lles 
emosiynol a meddyliol da drwy ei fuddsoddiad mewn 17 o brosiectau cymunedol gweithredol. 
Mae'r prosiectau'n amrywio o ran cyflawniad, ond yr hyn sy’n gyffredin yw ymrwymiad i 
brofi cyfleoedd ymyrryd newydd i gefnogi iechyd a lles emosiynol plant a phobl ifanc. Eleni, 
cymerodd 471 o blant a phobl ifanc ran mewn o leiaf un o'r prosiectau a chyflwynwyd cyfanswm 
o 168 o sesiynau. Mae adborth a gasglwyd o'r prosiectau yn dangos bod y gweithgareddau 
wedi llwyddo i wella ymdeimlad o les ymhlith plant, gyda llawer yn nodi gwelliant yn eu gallu a'u 
hyder i roi cynnig ar bethau newydd. 

Mae'r prosiect Canol Coll wedi parhau i ddarparu gwasanaeth iechyd a lles emosiynol i blant a phobl 
ifanc nad ydynt yn bodloni meini prawf Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed (CAMHS). 
Mae CAMHS bellach yn darparu mwy o ymgynghoriadau, yn cefnogi gweithwyr proffesiynol ac 
ysgolion ac yn cyfeirio pobl ifanc i'r gwasanaethau mwyaf priodol. Mae'r prosiect wedi gwella'r capasiti 
presennol fel y gall pobl ifanc gael gafael ar gymorth 1:1, yn ogystal â gwaith grŵp ar draws pob ysgol 
uwchradd gan ddarparu cymorth emosiynol ynghylch straen arholiadau a datblygu cydnerthedd. 
Mae hwn yn brosiect partneriaeth sy'n cyflwyno ymateb cydgysylltiedig i gefnogi pobl ifanc. Bydd y 
bartneriaeth yn ymdrechu i ddatblygu’r model hwn o weithio a rhannu cyllidebau er mwyn sicrhau'r 
gwasanaethau gorau posibl.

Mae Powys wedi datblygu Model Iechyd a Lles Emosiynol, sy'n dwyn ynghyd 
bob elfen o iechyd a lles emosiynol plant, pobl ifanc a theuluoedd. Mae'r 
model yn ffordd integredig o wasanaethau, sbardunau cenedlaethol, 
dogfennau a chanllawiau i gydweithio i gefnogi lles.
Mae Powys wedi gweld cynnydd yn anghenion iechyd meddwl plant dros y flwyddyn ddiwethaf, 
wrth i niwed y pandemig barhau. Mae'r sir wedi llwyddo i gynnal gwasanaeth drwy gydol y 
pandemig, sy'n bennaf oherwydd gwaith partneriaeth amlasiantaethol cryf. Mae'r gwaith o 
ddatblygu'r Hybiau Cymorth Cynnar wedi parhau, yn ogystal â datblygu 'un pwynt mynediad' 
ar gyfer pob atgyfeiriad. Mae cynllun treialu ysgolion Mewngymorth y Gwasanaeth Iechyd 
Meddwl Plant a'r Glasoed (CAMHS) wedi bod yn llwyddiannus iawn ac o ganlyniad mae Powys 
wedi derbyn cyllid i ddatblygu ei wasanaeth ei hun a fydd yn gweld ysgolion yn elwa o gymorth 
iechyd meddwl arbenigol. Pwyslais ar gyfer y flwyddyn nesaf fydd gweithredu 'dull ysgol gyfan' i 
fynd i'r afael ag iechyd meddwl, gan ddefnyddio addysg fel porth.

Y flwyddyn nesaf, bydd llif gwaith 'Plant ag Anableddau ac Anghenion 
Cymhleth' y bartneriaeth yn dod i'r amlwg.
 

"Roedd yn braf gweld y bobl ifanc â phwyslais iachach 
ar eu dewisiadau o ran ffordd o fyw. Mae pobl ifanc 
sydd wedi cymryd rhan wedi bod yn fwy digyffro ac 
yn gwneud dewisiadau mwy cadarnhaol o ran eu 

hymddygiad. Maen nhw hefyd wedi dechrau cymryd 
rhan mewn gweithgareddau corfforol yn yr ysgol lle 

maen nhw wedi osgoi hyn o'r blaen."." 
- Adborth athro, Llanfyllin
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 YN NES AT ADREF   

Mae'r bartneriaeth yn parhau i helpu pobl sy'n byw y tu allan i'r sir oherwydd eu hanghenion 
cymorth penodol, i fyw'n agosach i'w cartrefi. Eleni, cynigiwyd atebion yn y sir i 30 o bobl a 
gostyngwyd/terfynwyd 6 phecyn gofal o ganlyniad i unigolion yn ennill mwy o annibyniaeth. Dros 
y flwyddyn ddiwethaf, crëwyd mwy o atebion llety a chymorth drwy gwblhau dau ddatblygiad 
newydd yn y sir. Er gwaethaf yr heriau a ddaeth yn sgil y pandemig, mae'r ddau brosiect datblygu 
newydd – Cae Glas a Llysoedd y Gyfraith Aberhonddu – bellach yn gartrefi cwbl weithredol. Mae'r 
cynnydd hwn yn golygu y gall mwy o deuluoedd aros yn fwy cysylltiedig yn eu hardaloedd lleol, 
ac mae'r bartneriaeth yn llai dibynnol ar ddarparwyr y tu allan i'r sir. Mae'r datblygiadau newydd 
yn cynnwys ystod hyblyg o opsiynau llety i bobl ag anableddau dysgu ac yn cynnig y cymorth 
angenrheidiol i ddiwallu anghenion unigol. Mae gwasanaeth Tai'r cyngor wedi nodi sawl eiddo 
yn Llandrindod i'w defnyddio fel opsiynau byw â chymorth ac mae'r bartneriaeth yn gweithio'n 
agos gyda'r cydweithwyr hynny i sicrhau canlyniadau cadarnhaol. Mae'r gwaith hwn yn parhau i 
gefnogi'r blaenoriaethau allweddol yn Strategaeth Iechyd a Gofal Powys drwy uno gofal ar gyfer 
dychwelyd a chanolbwyntio ar atebion a fydd yn gwella iechyd a lles pobl.

  YMYRIAD CYNNAR A CHYMORTH 
  ATAL YN Y CARTREF   

Gall darparu cefnogaeth a chymorth ymarferol i'r 
rhai sydd angen ychydig o gymorth ychwanegol yn 
eu bywydau o ddydd i ddydd gadw pobl sy'n byw 
gartref - yn ddiogel ac yn annibynnol - am fwy o amser. 
Mae gwasanaeth Cymorth Cartref y bartneriaeth yn 
parhau i ddarparu cymorth a chefnogaeth gynnar ar 
ffurf ymweliadau lles, galwadau ffôn, siopa hanfodol, 
casglu presgripsiynau, cynorthwyo gofalwyr, cyfeirio 
at wasanaethau cymunedol, yn ogystal â gwasanaeth 
24/7 ar gyfer argyfyngau drwy larymau cymunedol.

Mae'r gweithredoedd hyn sy’n aml yn fach 
ond yn arwyddocaol yn chwarae rhan fawr 
o ran cadw pobl yn ddiogel ac yn iach yn 
eu cartrefi.
Mae'r gwasanaeth yn helpu i atal a/neu ohirio'r angen 
am ofal a chymorth ychwanegol ac yn lleihau teimladau 
o unigrwydd ac arwahaniad. Eleni cynhaliwyd 46,411 
o ymyriadau cymorth yn y cartref wedi’u trefnu ledled 
Powys, a oedd yn cynnwys cefnogi unigolion â dementia, 
yn ogystal â gofalwyr. Canfu canlyniadau'r arolwg fod 91% 
o'r defnyddwyr gwasanaeth yn dweud bod ganddynt 
ansawdd bywyd da a dywedodd 85% fod ganddynt 
brofiad da o ofal a'u bod yn teimlo eu bod yn rhan o fynd i'r 
afael â'r hyn sy'n bwysig iddynt. Mae Cymorth yn y Cartref 
yn parhau i leddfu'r pwysau ar weithwyr iechyd a gofal 
proffesiynol eraill ac yn arbed tua £47,000 mewn costau 
bob chwarter i'r gwasanaethau hynny.

"Rydych chi wedi bod 
yn wych yn ystod y 

pandemig. Mae eich galwadau 
ffôn wedi cadw fy hwyliau i fyny ac 

rydych wedi rhoi cyngor da iawn i 
mi o ran fy iechyd a gwneud ymarfer 
corff. Byddai'r cyfnod clo wedi bod yn 

amhosibl heboch chi. Diolch yn fawr 
iawn i chi"

- Adborth defnyddiwr gwasanaeth
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Cynyddodd cyfraddau atgyfeirio i wasanaeth Cysylltwyr Cymunedol y bartneriaeth bron i 300% 
yn ystod y flwyddyn oherwydd y pandemig. Cynyddodd y capasiti'n gyflym i ateb y galw llethol a 
llwyddodd y tîm i gefnogi 7,337 o bobl i gael gafael ar y wybodaeth gywir ar yr adeg gywir. Roedd 
pobl yn chwilio am wasanaethau cymunedol yn fwy nag erioed ac roedd y bartneriaeth mewn 
sefyllfa dda ac yn barod i helpu'r bobl hynny i gael gafael ar y wybodaeth, y cyngor a'r cymorth yr 
oedd eu hangen arnynt. Fe wnaeth y rhai a ddefnyddiodd y gwasanaeth Cysylltwyr Cymunedol 
eleni nodi boddhad o 100% gyda'r gwasanaeth.

Astudiaeth Achos:  Stori Richard
O ganlyniad i warchod ei hun rhag Covid-19, 
ychydig iawn o fwyd oedd gan Richard yn ei 
dŷ ac ni allai gasglu ei bresgripsiynau.
Ar ôl cael gwybod am y sefyllfa gan Dîm 
Ail-alluogi’r cyngor, cysylltodd Cysylltydd 
Cymunedol â Richard i weld sut y gallent 
helpu. Roedd yn amlwg bod Richard yn 
teimlo ei fod wedi'i lethu gan ei sefyllfa 
ac wedi bod yn poeni am anghenion, 
ond ar ôl siarad drwy bob pryder gyda'r 
Cysylltydd, dechreuodd Richard deimlo'n fwy 
cadarnhaol. Llwyddodd y Cysylltydd i drefnu:

• Blwch bwyd wythnosol

• Grŵp gwirfoddol lleol i gasglu ei   
 bresgripsiwn a'i siopa yn ôl y gofyn

• Llinell dir newydd oherwydd signal gwael

• Glanhau'r tŷ cyfan yn ddwfn

• Cymorth ychwanegol ar gyfer cyllid, tai a  
 lles Richard 

Roedd y Cysylltydd yn gallu mynd i'r afael 
â'r hyn a oedd yn bwysig i Richard ac yn 
dilyn y gefnogaeth hon, roedd Richard yn 
ymddangos yn amlwg yn fwy bywiog, yn 
fwy cadarnhaol ac erbyn hyn mae ganddo 
rywfaint o hyder o wybod bod Cysylltydd 
Cymunedol yno iddo. Yn yr achos penodol 
hwn, fe wnaeth Richard osgoi cael ei 
dderbyn i'r ysbyty oherwydd cefnogaeth ac 
ymatebolrwydd y Cysylltydd Cymunedol.

  RHANNU BYWYDAU   

Mae gofalwyr Rhannu Bywydau yn agor eu 
cartrefi i bobl ag anabledd dysgu neu gorfforol, 
salwch meddwl, dementia neu anghenion 
parhaus eraill, i rannu eu cartref a'u bywyd 
teuluol. Mae Rhannu Bywydau yn cynnig 
opsiwn gofal yn y gymuned i oedolion sy'n 
dibynnu ar gymorth a chefnogaeth pobl eraill 
i gynnal annibyniaeth. Mae'r cynllun hefyd yn 
trefnu cymorth ychwanegol ar ffurf seibiannau 
byr a chymorth brys. Eleni, cymeradwyodd y 
bartneriaeth 26 o ofalwyr Rhannu Bywydau 
newydd ac o ganlyniad gwnaed 18 o 
drefniadau hirdymor. Daw gofalwyr Rhannu 
Bywydau'r sir o amrywiaeth o gefndiroedd, 
ond mae pob un yn cael ei baru'n ofalus 
â'u gwesteion ac yn cael yr hyfforddiant a'r 
gefnogaeth briodol. Mae'r gofalwyr yn helpu'r 
defnyddwyr gwasanaeth mewn amrywiaeth o 
ffyrdd, megis coginio, cyllidebu, gofal personol, 
teithio, a chynorthwyo gyda gweithgareddau 
cymdeithasol.

Drwy'r gweithgareddau hyn, 
mae'r defnyddwyr gwasanaeth 
yn datblygu sgiliau ymarferol, yn 
meithrin hunan-barch ac yn ehangu 
eu rhwydwaith cymdeithasol.

Mae Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Powys 
yn credu bod gan bawb yr hawl i fyw bywyd 
llawn, mewn cartref teuluol diogel a chyfeillgar, 
waeth beth fo'u hanghenion cymorth. Mae'r 
nifer cynyddol o ofalwyr Rhannu Bywydau ym 
Mhowys yn caniatáu i fwy o bobl fyw bywyd 
llawnach. Mae'r pandemig wedi cyflwyno 
heriau i lawer o'r aelwydydd, sydd ond yn 
pwysleisio ymhellach y gwaith anhygoel maen 
nhw’n ei wneud o ran gwella bywydau pobl 
eraill a chreu ymdeimlad o berthyn.
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  DEMENTIA  

Mae'r pandemig wedi amharu ar rai o'r canlyniadau yng 
Nghynllun Gweithredu Dementia Powys, ond mae gwaith 
wedi parhau i gefnogi pobl sy'n byw gyda dementia yn ystod 
y cyfnod hwn. Yn dilyn ei lansio yn ne Powys y llynedd, mae 
Gwasanaeth Trin Dementia yn y Cartref y bartneriaeth yn 
parhau i ddarparu gofal mwy personol i bobl gartref, neu'n 
agos i'w cartrefi. Mae'r gwasanaeth yn gweithio'n agos gyda 
meddygon teulu a Chysylltwyr Cymunedol i wella canlyniadau 
i unigolion a'u teuluoedd.

Roedd y tîm yn cefnogi 85 o gleifion, a 61 o'r rhain yn 
gallu aros gartref neu yn eu lleoliad. Helpodd y tîm 
hefyd i leihau derbyniadau i wasanaethau cleifion 
mewnol iechyd meddwl o 72. 
Ffordd arall mae'r bartneriaeth wedi bod yn cefnogi pobl â dementia a'u gofalwyr yw drwy lwyfan 
cymorth rhithwir 'Gofyn i’r Arbenigwr Dementia'. Mae'r feddalwedd hon wedi galluogi cartrefi 
gofal a gofalwyr teuluol i alw gweithwyr proffesiynol drwy offeryn fideo-gynadledda hawdd ei 
ddefnyddio. Mae hyn wedi rhoi'r gallu i bobl gael y cymorth a'r cyngor sydd eu hangen arnynt 
yn ddiogel, ac ar adeg a lle sy'n addas iddynt. Cyn y pandemig, treialodd Gwasanaeth Asesu Cof 
Gogledd Powys y llyfr gwaith asesu cof a ddatblygwyd gan Gwelliant Cymru. Profodd hyn yn 
llwyddiannus, a bydd y llyfr gwaith yn cael ei gyflwyno'n genedlaethol wrth i gyfyngiadau COVID 
godi a bydd hyn yn helpu'r bartneriaeth i gasglu data mwy addysgiadol.

  IECHYD MEDDWL 

O ystyried yr heriau a gyflwynwyd gan Covid, bu'n rhaid i'r bartneriaeth groesawu ffyrdd newydd 
o weithio yn gyflym er mwyn sicrhau y gellid darparu cymorth iechyd meddwl. Cyn bo hir, daeth 
llwyfannau rhithwir yn rhan annatod o gadw rhwydweithiau cymorth hanfodol yn fyw, ac mae 
nifer o rwydweithiau rhanbarthol wedi parhau i gyfarfod yn rhithwir drwy gydol y pandemig, gan 
gynnwys Rhwydwaith Dementia Powys, Grŵp Cymorth Lles Amaethyddol Powys, a Rhwydwaith 
Engage to Change ar gyfer Rhwydwaith Gofalwyr Credu Cymru. Defnyddiwyd dyraniad y sir o 
Gronfa Ymateb Covid-19 y Trydydd Sector Llywodraeth Cymru i gefnogi gwasanaethau iechyd 
meddwl ar ffurf cymorth argyfwng, cyfeillio pobl iau, a therapïau siarad. 

Mae'r bartneriaeth yn parhau i ddarparu gwasanaeth CBT SilverCloud, 
ac mae wedi croesawu dull cyfunol o gefnogi pobl i gael mynediad at 
wasanaethau iechyd meddwl.
Fe wnaeth atgyfeiriadau i'r SilverCloud godi i’r entrychion yn ystod y cyfnod clo, ac roedd hyn 
yn golygu bod y tîm cymorth wedi'i ehangu i ateb y galw cynyddol hwn. Mae Powys yn parhau 
i arwain y ffordd o safbwynt partneriaeth wrth gefnogi pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl 
cymhleth. Mae atgyfeiriadau'n parhau i gael eu gwneud i'r gwasanaethau cymdeithasol, yr heddlu 
a'r bwrdd iechyd, ac yna mae’r rhain yn cael eu cyflwyno i baneli aml-asiantaeth proffesiynol 
i'w hasesu ar y cyd. Yn ystod y pandemig cynhaliwyd cyfarfodydd rheolaidd i bartneriaid rannu 
gwybodaeth a nodi'r unigolion hynny sydd mewn perygl o waethygu i argyfwng. Oherwydd 
rhannu gwybodaeth yn barhaus a gweithio mewn partneriaeth agos, mae gwasanaethau wedi 
gallu ymateb yn gyflym i anghenion pobl, atal argyfyngau, a chynnig cymorth cynnar. 
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 GOFAL HEB EI DREFNU A RHYDDHAU I ADFER YNA ASESU   

Mae Hwb Cydlynu Iechyd a Gofal Powys yn un pwynt cyswllt ar gyfer ymholiadau ynghylch osgoi 
derbyn, sicrhau lles cyson yn y gymuned a gwneud cysylltiadau cryf â chymorth y trydydd sector. 
Mae'r ganolfan yn cynnwys staff o iechyd a gofal cymdeithasol, sy'n golygu bod gofal y claf yn 
gydgysylltiedig ac yn gydweithredol. Mae staff hefyd yn cyfathrebu â byrddau iechyd cyfagos yn 
ddyddiol i gydlynu llif cleifion i mewn ac allan o ysbytai cymunedol Powys.

Mae'r cyfathrebu clir rhwng cydweithwyr wedi helpu i leihau hyd yr 
arosiadau, oedi ac mae'r cleifion wedi gweld eu hanghenion yn cael eu 
diwallu mewn modd amserol.  
Pan nodir llwybr gwely cam i lawr bydd y ganolfan yn gwirio capasiti, yn sicrhau bod atgyfeiriadau'n 
briodol, ac yn rheoli'r llif ar gyfer pob safle er mwyn sicrhau bod gofal yn cael ei ddarparu mor 
agos i'r cartref â phosibl. Mae'r gwaith hwn yn canolbwyntio ar les y claf drwy ganiatáu iddynt gael 
eu rhyddhau i'w cyrchfan o ddewis mor aml â phosibl, a gyda chymorth gofal sylfaenol, wardiau 
rhithwir, meddygon teulu a PAVO, mae hefyd yn sicrhau bod cefnogaeth a chymorth yn cael eu 
cynnig yn gynnar er mwyn osgoi cael eu derbyn.

Mae'r tîm yn parhau i asesu pecynnau gofal er mwyn 
sicrhau eu bod yn faint cywir i'r unigolyn a'u gofalwyr. 
Mae'r gwasanaeth yn parhau i gynyddu capasiti o 
fewn gofal cartref, tra hefyd yn cadw pobl gartref 
gyda'r cymorth a'r offer sydd eu hangen arnynt. Mae 
therapyddion galwedigaethol wedi bod yn hyfforddi 
gofalwyr cartref i ddefnyddio offer sy'n lleihau nifer y 
pecynnau gofal dwbl sydd eu hangen ac oriau'r gofalwr 
sydd eu hangen. Mae hyd arosiadau mewn ysbytai 
yn aml yn cael ei leihau o ganlyniad i'r gwaith hwn, 
sy'n golygu bod canlyniadau da yn cael eu darparu i'r 
defnyddiwr gwasanaeth a'r staff sy'n gofalu amdanynt.

Drwy ddilyn dull 'beth sydd o bwys' ac sy'n canolbwyntio 
ar yr unigolyn, llwyddodd y bartneriaeth i leihau'r amser 
a gymerwyd i ddatrys cynlluniau hirdymor ac wedyn, 
lleihau gofal gwelyau dros dro dros gyfnod y gaeaf. Gyda monitro rheolaidd, cefnogwyd cleifion 
ysbyty a ryddhawyd i welyau gofal canolraddol i ddychwelyd i'w cartref eu hunain gyda gofal priodol.

Roedd gallu darparu gwelyau ychwanegol mewn ysbytai cymunedol yn 
cynyddu capasiti yn ystod y gaeaf, ac roedd hyn yn hollbwysig. Roedd y 
gwelyau'n cael eu meddiannu ar 95% drwy gydol y cyfnod pan oedd yr 
ysbytai'n gallu derbyn cleifion. 
Yn ystod y cyfnod hwn, cafodd pymtheg o gleifion eu rhyddhau'n gynt drwy'r llwybr rhyddhau i adfer 
ac yna asesu, ac fe wnaeth hynny ryddhau capasiti cleifion mewnol ar adeg pan oedd Powys yn 
dioddef achosion o Covid yn ei hysbytai cymunedol. Roedd y broses hon hefyd yn caniatáu i gleifion 
gael eu hasesu mewn amgylchedd sy'n fwy ffafriol i'w hanghenion, a rhoddodd fwy o amser i staff 
cartrefi gofal gasglu tystiolaeth gan arwain at asesiadau cynhwysfawr.

Cafodd y gaeaf hwn ei ddwysáu'n fawr gan y pandemig. Roedd sicrhau y gallai staff gwmpasu 
ymchwydd ychwanegol yn heriol iawn ar adegau, yn enwedig pan oedd staff yn dal y feirws neu'n 
gorfod hunanynysu, gan effeithio ar eu gallu i weithio. Gwers a ddysgwyd o'r cyfnod hwn oedd yr 
angen i weithio'n agosach gyda’r Tîm Gofal Cymhleth yn y dyfodol i sicrhau’r canlyniadau gorau posibl. 
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  CEFNOGI POBL HŶN I AROS YN ANNIBYNNOL GARTREF  

Mae Catalyddion Cymunedol yn cyflwyno prosiect cyffrous mewn partneriaeth â Chyngor Sir 
Powys i helpu pobl i sefydlu busnesau gofal bach yn eu hardal. Mae angen cymorth wedi'i deilwra 
ar lawer o bobl i fyw eu bywydau, boed hynny gyda gofal personol, help gyda siopa, coginio, neu 
gwmnïaeth yn unig - mae'r prosiect hwn yn mynd i'r afael â phob un o'r rhain. Mae cyfanswm o 
23 o fentrau cymunedol bellach wedi'u sefydlu ym Mhowys a 10 arall yn cael eu datblygu. Mae 
diddordeb yn y prosiect hwn yn tyfu'n gyflym ac mae llawer yn teimlo'r effaith gadarnhaol mae'n 
ei chael. Gyda'i gilydd, mae'r microfentrau hyn yn darparu tua 400 awr o ofal yr wythnos ac wedi 
arbed 500 awr i wasanaethau gofal cartref eleni. Mae'r gwaith arloesol hwn yn parhau'n gyflym o 
fewn yr ardaloedd treialu (Trefyclo, Llanandras, y Gelli Gandryll, Talgarth a Chrughywel) ac mae'n 
dechrau ymledu ar draws y sir gyfan.

Eleni, fe wnaeth y bartneriaeth ragnodi 1,176 o eitemau o dechnoleg i 575 o breswylwyr, i 
ddarparu gofal a chymorth gartref. Mae'r gwasanaeth yn parhau i ddefnyddio technoleg gost-
effeithiol i helpu i gadw pobl yn ddiogel yn eu cartrefi eu hunain am fwy o amser, gan leihau'r 
galw ar ofalwyr hefyd. Gall y dechnoleg sbarduno galwadau awtomatig am gymorth a chaniatáu 
i aelodau o'r teulu gadw llygad o bell ar anwyliaid. Fel yr amlinellir yn Strategaeth Iechyd a 
Gofal Powys, mae gan dechnoleg ddigidol rôl allweddol i'w chwarae yn nyfodol iechyd a gofal 
cymdeithasol. Mae gofal sy’n cael ei alluogi gan dechnoleg hefyd yn cefnogi blaenoriaethau'r 
bartneriaeth drwy roi lles y defnyddiwr gwasanaeth yn gyntaf a chydlynu gofal mewn cymunedau 

Astudiaeth Achos: : I Care @ Home

Yn ystod y cyfnod clo, fe wnaeth Louise 
gydnabod yr angen am fwy o gefnogaeth 
i bobl oedrannus yn ei chymuned leol. Ar 
ôl clywed am Gatalyddion Cymunedol, 
cysylltodd Louise â ni a derbyniodd yr 
cymorth yr oedd ei angen i sefydlu ei 
microfenter ei hun - I Care @ Home.

Yn homeopath a maethegydd clinigol, 
mae Louise bellach yn gweithio o leiaf 
dri diwrnod yr wythnos yn cefnogi pobl 
drwy ei menter newydd ac mae'n parhau i 
fod yn angerddol am gyrraedd pobl sydd 
angen defnyddio gofal a chymorth mewn 
ardaloedd gwledig.

Dywedodd Louise: "Mae Catalyddion 
Cymunedol wedi bod yn wych, fe 
wnaethant y newid yn hawdd iawn, gan 
ddarparu cefnogaeth ac ateb cwestiynau, 
helpu gyda hysbysebu, marchnata, a'm 
rhoi mewn cysylltiad â phobl fel gweithwyr 
cymdeithasol a meddygon teulu."

Amcangyfrifir bod technoleg oedd 
yn galluogi gofal ym Mhowys 
wedi arbed £385,000 i ofal 
cymdeithasol eleni.
Mae Cyfeillion yn cefnogi unigolion 
ynysig dros 50 mlwydd oed i gynnal eu 
hannibyniaeth a gwella eu bywydau 
cymdeithasol. Gyda dros 100 o gymdogion 
gweithgar ym Mhowys mae'r gwasanaeth 
bellach yn cynnig cefnogaeth a chwmnïaeth i 
dros 500 o bobl, ac mae'r nifer yma'n cynyddu 
drwy'r amser!

Mae'r cyfeillion yn helpu i hyrwyddo 
dewis personol, cynyddu hunanwerth, a 
datblygu sgiliau. Mae cysylltiad agos rhwng 
y gwasanaeth a gwasanaeth Cysylltwyr 
Cymunedol y bartneriaeth, sy'n arwain at 
brosesau atgyfeirio cyflym a chydweithio 
cryf. Mae cronfa ddata cleientiaid a rennir 
wedi gwella’r broses o reoli data a rhannu 
gwybodaeth yn sylweddol. Fe wnaeth arolwg 
boddhad gwirfoddolwyr ganfod bod 92% o'r 
cyfeillion yn fodlon yn eu rôl, a bod 100% o'r 
defnyddwyr gwasanaeth yn teimlo'n llai unig 
ac ynysig y llynedd oherwydd eu cyfeillion.



 LLETY I BOBL HŶN 

Mae cynlluniau Gofal Ychwanegol y sir wedi 
datblygu'n dda eleni. Mae Neuadd Maldwyn, 
yn y Trallwng, bellach wedi trosglwyddo i 
berchnogaeth Cymdeithas Tai Clwyd Alyn sydd 
wedi comisiynu'r gwaith i addasu ac ymestyn 
hen adeilad y cyngor i gwmni adeiladu Anwyl. 
Bydd adeilad hanesyddol Neuadd Maldwyn 
yn cael ei adfer a'i ehangu yn gydymdeimladol 
fel rhan o'r rhaglen ddatblygu, gan ddarparu 
cyfoeth o wasanaethau ar y safle a darpariaethau 
i'w defnyddio gan drigolion a'r gymuned 
leol. Cymeradwywyd caniatâd cynllunio gan 
Lywodraeth Cymru ar ddiwedd y flwyddyn ac 
mae gwaith ar fin mynd rhagddo i ddarparu 66 o 
unedau gofal ychwanegol un a dwy ystafell wely 
i bobl dros 60 mlwydd oed yn ardal y Trallwng. 
Bydd y cynllun yn cynnig byw'n annibynnol 
ynghyd â gofal a chymorth, gan bontio bwlch 
o dai pobl hŷn yn yr ardal, gyda thrigolion lleol
Powys yn cael blaenoriaeth i'r fflatiau newydd ar
ôl eu cwblhau.

Mae'r gwaith ar gampws llety gwarchod Pont Aur yn Ystradgynlais yn dechrau'r flwyddyn nesaf, 
a fydd yn golygu bod y llety presennol yn cael ei ymestyn a'r llety Gofal Ychwanegol a ddarperir 
yn ne'r sir am y tro cyntaf. Mewn partneriaeth â Grŵp Pobl, bydd y prosiect gwerth £5.5m yn 
cynnwys 12 cartref ychwanegol ar gyfer pobl hŷn leol, a bydd gan bob fflat ystafelloedd gwely 
hygyrch, ystafell eistedd, cegin ar wahân a chawod cerdded i mewn gyda'r datblygiad cyffredinol 
yn cynnwys mannau cymunedol, larymau cymunedol a mynediad at ofal sy’n cael ei alluogi gan 
dechnoleg. Dyfarnwyd y contract i Jehu Group i wneud y gwaith adeiladu. Mae'r bartneriaeth wedi 
ymrwymo i roi dewisiadau tai go iawn i breswylwyr ar bob cam o'u bywydau, a thrwy ddarparu Tai 
Gofal Ychwanegol rhoddir atebion tai hyblyg i bobl. Mae cynlluniau'n cael eu datblygu ar gyfer 
darpariaeth Gofal Ychwanegol mewn rhannau eraill o'r sir.
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"Mae tai gofal ychwanegol yn rhoi 
urddas, diogelwch ac annibyniaeth i 
bobl hŷn a sicrwydd i'w teuluoedd.  
Rwy'n falch iawn o weld cynllun Pont 
Aur yn mynd rhagddo: bydd yn opsiwn 
ardderchog i 
 bobl hŷn yn Ystradgynlais."

-Y Cynghorydd Myfanwy Alexander,
Aelod Cabinet Gofal Cymdeithasol i Oedolion



GWAITH TRAWSBYNCIOL

 GOFALWYR  

Darperir gwasanaeth gofalwyr y bartneriaeth gan Credu, 
elusen gofalwyr cofrestredig ym Mhowys. Yn ystod y flwyddyn 
ddiwethaf mae Credu wedi cefnogi 1,142 o ofalwyr ar draws 
y sir drwy amrywiaeth o brosiectau a dulliau cymorth. Mae'n 
parhau i ddarparu cymorth o ansawdd uchel sy'n galluogi 
gofalwyr i fwynhau mwy o ymdeimlad o les, teimlo'n fwy 
cysylltiedig ag eraill, a theimlo bod pobl yn gwrando arnynt. 

Mewn ymateb i effeithiau Covid ar ofalwyr, 
cyflwynwyd 585 o gyfleoedd seibiant 
newydd eleni. 
Cyflwynodd Covid sawl her ond addasodd y tîm yn gyflym ac 
- ochr yn ochr â gofalwyr, hyrwyddwyr a gwirfoddolwyr - cyd-gynhyrchodd set hyblyg o ddulliau 
ymgysylltu i gyrraedd gofalwyr a sicrhau eu bod yn cael y cymorth yr oedd ei angen arnynt ar adeg 
mor dyngedfennol. Cafodd seibiant traddodiadol ei leihau i raddau helaeth oherwydd y pandemig, 
ond drwy ganolbwyntio ar 'yr hyn sy'n bwysig' i bob gofalwr, llwyddodd y tîm i ddod o hyd i ffyrdd 
eraill o'u cefnogi'n ddigonol. Helpodd Credu i ddatblygu sgiliau rhai gofalwyr ar ddefnyddio 
llwyfannau ar-lein a fideo-gynadledda fel y gallent barhau i gyfarfod. Nid wnaeth cyfyngiadau 
Covid atal gweithwyr allgymorth ar draws y sir rhag postio taflenni, cynhyrchu cylchgronau 
gofalwyr, a gwneud defnydd mawr o ymgyrchoedd cyfryngau cymdeithasol ac e-bost. O ganlyniad 
i'r ymdrechion hyn, nodwyd a chefnogwyd 389 o ofalwyr a oedd gynt yn anhysbys eleni. Ni 
wnaeth ansawdd y cymorth a ddarparwyd leihau ychwaith, gyda 1,687 o ofalwyr yn cael cymorth 
priodol ac yn teimlo eu bod yn cael cymorth i barhau yn eu rôl ofalu. Mae Hyrwyddwyr Gofalwyr 
sydd newydd eu recriwtio hefyd wedi helpu i ehangu cyrhaeddiad y gwasanaeth, ac mae parhau i 
hyrwyddo prosiect seibiant Powys wedi gweld mwy o ddefnydd.
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  Y GYMRAEG   

Mae Grŵp Her a Chymorth y Gymraeg y bartneriaeth yn cefnogi partneriaid i 
ddarparu gwasanaethau cyhoeddus yn ddwyieithog. Mae'r Cynnig Gweithredol 
yn brosiect y mae'n ei oruchwylio, sy'n helpu sefydliadau gyda'u defnydd 
o'r Gymraeg fel y nodir ym mholisi 'Mwy na Geiriau / More Than Just Words’ 
Llywodraeth Cymru. Mae'r prosiect yn cynnig pecyn cymorth cynhwysfawr 
sy'n cynnwys costau cyfieithu untro, helpu sefydliadau i ddatblygu cynllun 
gweithredu iaith Gymraeg, yn ogystal â darparu hyfforddiant.

Er gwaethaf llai o ddefnydd yn ystod cyfnodau cynnar Covid, datblygwyd sesiynau hyfforddi 
ar-lein yn gyflym wrth i bobl addasu i ffyrdd newydd o weithio. Wrth i'r cyfyngiadau godi, 
dechreuodd mwy o sefydliadau ddefnyddio’r cymorth a'r gefnogaeth sydd ar gael ac ers hynny 
mae'r prosiect wedi ail-ennill momentwm. Mae tair stori lwyddiant yn cynnwys:

• Calon Meddwl Corff yn creu cynnwys dwyieithog ar y cyfryngau cymdeithasol

• Cerdded Y Drenewydd yn cyflwyno teithiau cerdded dwyieithog

• Men's Shed Knighton yn cynhyrchu hysbysebion dwyieithog ar gyfer eu prosiect iechyd meddwl

Eleni, derbyniodd y prosiect Cynnig Gweithredol 58 o ymholiadau cyffredinol am y Gymraeg, gyda 
47 yn arwain at well defnydd o'r Gymraeg o fewn y sefydliadau hynny.
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  GWELLA'R DAITH CANSER   

Mae Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Powys 
yn gweithio mewn partneriaeth â Chymorth 
Canser Macmillan ar raglen dair blynedd o'r 
enw "Gwella'r Daith Canser ym Mhowys". 
Wedi'i lansio eleni, nod y rhaglen yw sicrhau 
bod pawb sy'n byw gyda chanser ym Mhowys 
yn cael y cymorth a'r gefnogaeth gywir i fyw 
eu bywyd mor llawn ag y gallant. Mae canser 
yn cael ei ystyried yn un o'r ‘4 Clefyd Mawr’ o 
fewn y Strategaeth Iechyd a Gofal, gan ei wneud yn flaenoriaeth glir i'r bartneriaeth.  Mae ychydig o 
dan fil o bobl y flwyddyn yn cael diagnosis o ganser ym Mhowys a nod y rhaglen hon yw datblygu 
model gofal a fydd yn cynnig sgwrs bersonol a chymorth i'r rhai sy'n cael diagnosis personol a 
chymorth gyda gweithiwr allweddol. Bydd y gweithiwr proffesiynol hwn yn gallu trafod a chefnogi 
holl anghenion y claf mewn ffordd gydgysylltiedig, a gall helpu gyda phethau fel:

• Budd-daliadau lles
• Dychwelyd i’r gwaith
• Gwneud ewyllys
• Pecynnau gofal cymdeithasol
• Mynediad i therapi galwedigaethol
• Sut i ddweud wrth aelodau o'r teulu am ddiagnosis
• Delio â blinder, lludded neu boen
• Cyngor maeth
• Grwpiau cymorth lleol

Mae pwysau enfawr Covid wedi achosi i lawer o driniaethau a chymorthfeydd canser gael eu 
gohirio eleni, ond mae'r dysgu a gafwyd dros y cyfnod hwn wedi bod yn amhrisiadwy wrth 
ddatblygu model gofal addas i'r diben ar gyfer Powys. Bydd gweithwyr iechyd a gofal proffesiynol, 
partneriaid y trydydd sector, Ymddiriedolaeth Bracken a Credu yn ymuno i ddatblygu pedwar 
prosiect peilot yn ystod 2021 a fydd yn helpu'r bartneriaeth i gydlynu, cyfeirio a chefnogi pobl sy'n 
byw gyda chanser yn well.

  DATBLYGU PARTNERIAETH   

Eleni, cynhaliodd y bartneriaeth adolygiad gwerthusol 
o'i holl brosiectau Gronfa Gofal Integredig er mwyn deall 
eu heffaith yn well ac i helpu i lywio'r broses o wneud 
penderfyniadau yn y dyfodol. Yn dilyn proses gadarn, 
ysgrifennwyd adroddiad a oedd yn nodi'r gofynion 
gwerthuso ar gyfer gwasanaethau yn y dyfodol, sy'n 
cynnwys yr offer, y data a'r mesurau perfformiad y byddai 
angen iddynt fod ar gael i sicrhau bod prosiectau'n 
cyflawni yn erbyn eu hamcanion. Cafodd effaith Covid 
ar y prosiectau hyn ei hystyried a'i hadlewyrchu yn y 
gwerthusiad.

Wrth symud ymlaen, bydd gwerthuso'n parhau i 
fod yn bwyslais allweddol i'r bartneriaeth ar draws 
ei holl ffrydiau ariannu wrth iddi geisio deall lle mae 
gweithgarwch integredig yn gwneud gwahaniaeth 
gwirioneddol ar lawr gwlad.
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CYFATHREBU, YMGYSYLLTU A GWERTH CYMDEITHASOL

 CYNRYCHIOLWYR DINASYDDION A GOFALWYR  

Mae'r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol yn falch o'r gwaith mae'n ei wneud i gefnogi dinasyddion 
a gofalwyr i gymryd rhan yng ngwaith y bartneriaeth. Mae gan y Bwrdd ddau gynrychiolydd 
dinasyddion a dau gynrychiolydd gofalwyr sy'n aelodau cyfartal o'r Bwrdd. Mae cynnwys y 
cynrychiolwyr hyn nid yn unig yn llywio ac yn llunio penderfyniadau, ond mae'n parhau i ddarparu 
ffordd well o nodi a mynd i'r afael â 'beth sy'n bwysig' i bobl

Mae ystod eang o grwpiau defnyddwyr a darparwyr sy'n ymwneud â gwaith y 
Bwrdd, ac maen nhw’n gwneud hyn drwy wneud sylwadau ar waith arfaethedig, 
helpu i recriwtio rolau allweddol, a llywio gwahanol brosesau a gweithdrefnau. 
Yn ystod y flwyddyn, mynychodd 22 o gynrychiolwyr gofalwyr gyfarfodydd y Bwrdd a 
chyfarfodydd Grŵp Llywio Gofalwyr. Mae'r bartneriaeth yn ariannu swyddog cymorth am 2 
ddiwrnod yr wythnos sydd wedi cryfhau'r berthynas â chynrychiolwyr dinasyddion a gofalwyr ac 
wedi rhoi mwy o gymorth iddynt ymgysylltu'n llawn. 

Mae bod â phwynt cyswllt yn parhau i fod 
yn ffynhonnell hanfodol o gefnogaeth 
i'r cynrychiolwyr gan ei fod yn darparu 
sylfaen ddiogel y gall cynrychiolwyr ffynnu 
ynddi mewn gwirionedd. Bydd y swyddog 
cymorth yn cynnig cymorth drwy drefnu 
cyn-gyfarfodydd i redeg drwy agendâu 
cymhleth, helpu cynrychiolwyr i feithrin 
cydberthnasau ar draws y bartneriaeth, yn 
ogystal â chymorth yn y "pethau bach ond 
mawr" megis darparu cymorth technegol a 
chael sgyrsiau anffurfiol ond defnyddiol.

"Arweiniodd argyfwng Covid at rai heriau o ran 
meithrin perthynas ag aelodau eraill ac mae wedi 
ein gorfodi i ddargyfeirio’r pwyslais. Er ei bod wedi 
bod yn gyfnod anodd iawn, rwyf  yn rhagweld 
potensial enfawr wrth i ni ddod allan o'r argyfwng. 
Wrth symud ymlaen rwy'n gobeithio gweld mwy 
o gydweithio i greu gwasanaeth iechyd a gofal 
unedig a chredaf fod cynrychiolwyr dinasyddion 
yn hanfodol er mwyn sicrhau bod y  profiadau go 
iawn yn cael eu  clywed"
- Sian Dorward, Cynrychiolydd Dinasyddion
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CYFATHREBU, YMGYSYLLTU A GWERTH CYMDEITHASOL

 ENGAGEMENT HQ 

Ar ddiwedd 2020-21 prynodd y bartneriaeth drwydded tair blynedd ar gyfer offeryn ymgysylltu ar-
lein 'EngagementHQ' i helpu i wella ymgysylltiad â thrigolion a chefnogi'r nodau ehangach o fewn 

Strategaeth 'Cymru Iachach'. Yn dilyn Gweithdy Datblygu Bwrdd yn gynnar yn 2020, nodwyd cyfle 
i gaffael llwyfan digidol cadarn i helpu i gyflymu model ymgysylltu cwbl integredig sy'n addas ar 
gyfer y dyfodol. Mae EngagementHQ yn cynnig dull gwell i'r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol ar 
gyfer ymgysylltu â'i gyhoedd yn ogystal â'i weithlu. Mae'r llwyfan yn darparu teimlad mwy modern, 
symlach ac integredig, gyda llu o nodweddion newydd. Drwy'r llwyfan hwn, gall y bartneriaeth 
ddefnyddio’r offer ymgysylltu diweddaraf megis arolygon cyflym, tanysgrifio cymdeithasol, a 
grwpiau ffocws ar-lein, i helpu i gasglu meddyliau pobl mewn modd amserol. 

Mae'r llwyfan yn cefnogi perfformiad a chapasiti ymgysylltu parhaus ehangach 
y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol a bydd yn helpu i gynnal rhaglen ymgysylltu 
wrth symud ymlaen.
Mae cydweithio rhwng partneriaid wedi cyflymu ymhellach oherwydd pandemig Covid. Bydd 
defnyddio EngagementHQ fel adnodd ar y cyd yn cefnogi'r dull cydweithredol hwn drwy greu 
'siop un stop' ar gyfer gwasanaethau iechyd a gofal ym Mhowys. Bydd EngagementHQ yn dwyn 
ynghyd weithgareddau ymgysylltu'r holl bartneriaid, sy'n golygu y gall trigolion Powys roi eu barn 
ar gynigion ysgolion, newidiadau i ysbytai, a gweithredu cymunedol, i gyd mewn un lle. Y flwyddyn 
nesaf bydd yr offeryn yn cael ei roi ar waith, gan ddod â phartneriaid yn agosach at ei gilydd wrth 
iddynt gydweithio ar weithgarwch ymgysylltu yn y dyfodol.



GWERTH CYMDEITHASOL

Astudiaeth Achos:  Game Changers

Yn dilyn cymorth gan y Gronfa Symud Ymlaen 
Gwerth Cymdeithasol, fe wnaeth y Prosiect Game 
Changers sy’n pontio cenedlaethau recriwtio a 
hyfforddi myfyrwyr chweched dosbarth i ddarparu 
cymorth digidol i bobl ynysig ym Mhowys.

Cyflwynodd y disgyblion rai galwadau fideo 
rhyngweithiol gyda phreswylwyr oedrannus mewn 
cartrefi gofal lleol, y mae llawer ohonynt yn dioddef 
o ddementia.

Bu'r trigolion yn sgwrsio â'r bobl ifanc am eu 
bywydau ac yn rhannu ffotograffau, gan fynd â nhw 
ar daith i ail-fyw eu hatgofion!

Mae'r profiad hefyd wedi rhoi cipolwg i'r bobl ifanc ar yr hyn a all helpu pobl hŷn i deimlo'n 
llai ynysig.

Wrth edrych i'r dyfodol, mae'r myfyrwyr yn gobeithio cynnal mwy o sesiynau cymorth 
wyneb yn wyneb pan fydd cyfyngiadau'n llacio, i helpu pobl hŷn i ddefnyddio technoleg a 
theimlo'n fwy cysylltiedig.

Mae rhagor o wybodaeth am y Prosiect Game Change ar gael ar eu tudalen facebook -

/thegamechangeproject
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Mae Gwerth Cymdeithasol yn derm a ddefnyddir i gyfleu ethos sy'n hyrwyddo parch, cydweithio 
ac ymdrech ar y cyd i sicrhau canlyniadau lles i gymunedau. Rhoddodd Fforwm Gwerth 
Cymdeithasol y bartneriaeth y gorau i gyfarfod am gyfnod byr yn gynnar yn y pandemig, cyn, fel 
llawer o rai eraill, symud i weithgareddau ar-lein. Sefydlwyd 13 o rwydweithiau ardal yn gyflym i 
gefnogi'r ymateb cymunedol i'r pandemig, ac mae'r rhwydweithiau hyn bellach yn gysylltiedig 
dros y sir gyfan sy'n helpu i fodloni gofynion y fforwm. Cafodd y Gronfa Gwerth Cymdeithasol 
ei dargyfeirio i Dîm Ymateb Brys Gwasanaethau Cymunedol y sir yn ystod hanner cyntaf y 
flwyddyn, cyn ailddechrau yn yr Hydref i gefnogi'r gwaith o ddatblygu mentrau newydd.

Eleni, nifer y bobl a gymerodd ran mewn gwerth cymdeithasol ym Mhowys 
oedd 14,323 a nifer yr oriau gwirfoddol a roddwyd oedd 16,153.

Er gwaethaf llawer o gyfyngiadau oherwydd y pandemig, llwyddodd y bartneriaeth i ddatblygu a 
chyflawni 33 o fentrau gwerth cymdeithasol. Yn amlwg yn cael effaith ar lawr gwlad, dywedodd 
1,013 o bobl fod y mentrau wedi helpu i wella eu lles a dywedodd 168 fod eu hangen am 
wasanaethau cymorth statudol wedi gostwng o ganlyniad.



SUT Y NEILLTUWYD ADNODDAU AR GYFER Y GWAITH?

Mae'r Bwrdd yn defnyddio ei ddyraniad o Gronfa Gofal Integredig (ICF) Llywodraeth Cymru fel 
adnodd allweddol.

Gwneir penderfyniadau ynghylch defnyddio cyllid ICF ar y cyd gan aelodau'r Bwrdd. Cyflwynir 
cynigion ar gyfer sut y caiff ei ddefnyddio gan bartneriaethau'r Bwrdd (Dechrau'n Dda, 
Byw'n Dda, Heneiddio'n Dda) sy'n cynnwys mewnbwn rhanddeiliaid eraill a chynrychiolwyr 
dinasyddion/gofalwyr.

Mae'r gwariant ar gyllid ICF wedi'i fonitro'n agos. Nid yn unig mae hyn yn sicrhau rheolaeth ariannol 
dda ar y cyllid ond hefyd yn manteisio i'r eithaf arno. Mae arian ychwanegol hefyd wedi'i neilltuo ar 
gyfer rhai prosiectau ac mae cyfraniadau sylweddol o hyd o ran amser ac adnoddau staff.

Mae ffynonellau eraill o gyllid Llywodraeth Cymru wedi'u defnyddio i helpu adnoddau weithio, 
yn benodol Cyllid Trawsnewid. Wrth i'r Bwrdd barhau i ddatblygu, bydd yn parhau i chwilio am 
gyfleoedd i gael gafael ar gyllid arall er mwyn gwneud y mwyaf o gyrhaeddiad ac effaith ei waith.

Roedd rhai o'r adnoddau eraill a ddefnyddiwyd yn benodol ar gyfer 2020-21 yn cynnwys Cronfa 
Ymchwydd Covid (a ddefnyddiwyd o fis Ebrill i fis Rhagfyr 2020 i ymateb i bwysau cynyddol 
yn y system iechyd a gofal o ganlyniad i'r pandemig) a chronfeydd Rhyddhau i Adfer ac Asesu 
ychwanegol (D2RA) (a ddyrannwyd yn ail hanner 2020-21 ac a ddosbarthwyd ar draws 15 
prosiect).

Dyma ddadansoddiad o'r arian a neilltuwyd i Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Powys ar gyfer 2020-21:
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Refeniw ICF
£4.4m

Cyfalaf ICF
£2.2m

Cronfa
Trawsnewid

£1.8m

Cronfa Ymchwydd 
Covid
£538k

D2RA
£417k

Arall
£450k



 EDRYCH YMLAEN

Wrth edrych i'r dyfodol, prif bwyslais y bartneriaeth yw adnewyddu ei rhaglen waith yn dilyn 
Covid. Bydd angen i asiantaethau gydweithio'n agos - fel y gwnaethant dros y flwyddyn 
ddiwethaf - i fyfyrio ar y pandemig, ystyried y gwersi a ddysgwyd, a defnyddio hyn i helpu i 
gryfhau trefniadau partneriaeth wrth symud ymlaen. Mae'n gyfle unigryw i harneisio'r cydweithio 
a gafodd ei sbarduno eleni a manteisio i'r eithaf ar y buddiannau hynny. Bydd meysydd pwyslais 
allweddol eraill yn cynnwys:


Gwerthuso ac Effaith –pwyslais ar ddeall a dangos lle 
mae gweithgarwch integredig yn gwneud gwahaniaeth 
gwirioneddol, wedi'i lywio gan raglen werthuso ar draws 
ffrydiau ariannu'r Bwrdd

Ymgorffori ac Uwchsgilio – parhau i gyflwyno gweithgarwch 
sydd wedi dangos ffyrdd gwell o weithio a gwell canlyniadau ar 
gyfer unigolion ym Mhowys, gan ganolbwyntio ar gynnal y gwaith 
hwn a / neu ei uwchsgilio drwy gyfleoedd ariannu yn y dyfodol

Lles Gogledd Powys– Ailsefydlu cysylltiadau â chymunedau, 
defnyddwyr gwasanaethau a gweithwyr proffesiynol allweddol 
o bob rhan o iechyd, gofal cymdeithasol a'r trydydd sector i 
lunio a dylunio cam nesaf y campws  lles amlasiantaethol. Bydd 
ymgysylltu â phartneriaid a'r gymuned yn dechrau yn yr hydref ar 
ôl lansio'r model gofal a lles integredig ym Mhowys.
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	Mae gan y bartneriaeth gyfle unigryw i drawsnewid y ffordd mae'n darparu gofal i boblogaeth 
	Mae gan y bartneriaeth gyfle unigryw i drawsnewid y ffordd mae'n darparu gofal i boblogaeth 
	newidiol Powys a gweithlu yw'r ffactor pwysicaf yn ansawdd y gofal a ddarperir. Felly, mae'n rhan 
	annatod o gyflawni'r hyn a nodir yn Strategaeth Iechyd a Gofal Powys ac mae rhaglen Dyfodol y 
	Gweithlu'r bartneriaeth yn canolbwyntio ar ofal o ansawdd uchel sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn 
	a mwy o weithio mewn partneriaeth. Ei brif bwyslais yn ystod y flwyddyn ddiwethaf fu cynllunio ar 
	gyfer Academi Iechyd a Gofal Powys.
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	Bydd yn cynnig cyfleoedd i weithwyr yn y sector iechyd a gofal, i'r rhai sy'n chwilio am yrfa yn y 
	sector, ac i wirfoddolwyr a gofalwyr di-dâl sy'n cefnogi'r sector. Mae rhai o'r cyflawniadau cynnar 
	drwy fodel yr Academi wedi cynnwys:
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	ychwanegol gan Lywodraeth Cymru 
	i ddarparu'r 'Academi Dysgu Dwys - 
	Arweinyddiaeth Trawsnewid Digidol' ar ran 
	Cymru - rhaglen waith gwerth £8 miliwn 
	dan arweiniad Prifysgol De Cymru. Os bydd 
	yn llwyddiannus, bydd yn cael ei 
	dreialu ym Mhowys.
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	gwaith adeiladu yn mynd 
	rhagddo yn barod ar 
	gyfer y garfan gyntaf yn 
	hydref 2021. 
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	iechyd a’r sector gofal i ennill profiad a sgiliau. Bydd y grŵp cyntaf o ddysgwyr 
	yn cael cynnig lleoliadau gwaith drwy Gynllun Kickstart sy’n cael ei ariannu gan 
	Lywodraeth y DU.
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	Mae Rhaglen Lles Gogledd Powys yn gyfle unwaith mewn 
	Mae Rhaglen Lles Gogledd Powys yn gyfle unwaith mewn 
	cenhedlaeth i drawsnewid a gwella'n sylweddol y ffordd y 
	darperir gwasanaethau iechyd, gofal a lles i bobl o bob oed. 
	Mae'n symud y pwyslais i atal a lles, cynyddu'r defnydd o 
	dechnoleg ddigidol i wella mynediad, a goresgyn heriau'r 
	gweithlu drwy gydweithio mewn partneriaeth. Mae'r rhaglen 
	waith yn cynnwys datblygu campws lles amlasiantaethol 
	a Chanolfan Ranbarthol Wledig a Hwb Lles Cymunedol 
	o'r radd flaenaf, sydd wedi'u lleoli gydag ysgol, llyfrgell, 
	llety byw â chymorth ac academi iechyd a gofal, i ddarparu 
	gwasanaethau integredig yng nghanol y Drenewydd. Ar ôl cyfnod helaeth o 6 mis o ymgysylltu 
	â'r gymuned, staff a phartneriaid, lansiwyd y 'Model Gofal a Lles Integredig ym Mhowys' 
	newydd a chytunwyd ar nifer o brosiectau tymor byr ar gyfer 2020-21.

	Fodd bynnag, cafodd y rhaglen ei dal yn ôl oherwydd Covid a chafodd y tîm eu hadleoli. Er 
	Fodd bynnag, cafodd y rhaglen ei dal yn ôl oherwydd Covid a chafodd y tîm eu hadleoli. Er 
	gwaethaf yr heriau a ddaeth yn sgil y pandemig coronafeirws, addasodd nifer o brosiectau yn 
	gyflym ac yn llwyddiannus. Er enghraifft, parhaodd y prosiect dychwelyd plant sy'n derbyn 
	gofal i recriwtio gofalwyr maeth yn nes at adref, gan gynnig cymorth a hyfforddiant parhaus. 
	Estynnodd timau allan i blant, pobl ifanc a theuluoedd yn eu cymunedau eu hunain, gan 
	weithio ochr yn ochr â chydweithwyr lleol yr Heddlu a thimau gwasanaethau ieuenctid. 
	Cyflwynodd 'Bach A Iach' ystod o fodiwlau hyfforddi rhithwir, gan arwain nid yn unig at un, ond 
	llawer o staff ysgolion yn defnyddio’r cynlluniau gwersi ac yna eu rhoi ar waith yn eu hysgolion.

	Fe wnaeth y pandemig wir brofi’r model gofal a lles integredig newydd; 
	Fe wnaeth y pandemig wir brofi’r model gofal a lles integredig newydd; 
	gan ddangos gwaith gwirfoddolwyr, gwasanaethau iechyd meddwl a phŵer 
	technoleg ddigidol. Er bod y coronafeirws wedi cael effaith ddinistriol ar 
	fywydau pobl gyda phwysau digynsail ar wasanaethau iechyd a gofal, mae 
	hefyd wedi galluogi newid cadarnhaol yn y ffordd y gall y bartneriaeth 
	gefnogi ei thrigolion yn arloesol.

	Yn hydref 2020, ailddechreuodd nifer fach o'r tîm eu gwaith i ddatblygu'r achos busnes ar gyfer 
	Yn hydref 2020, ailddechreuodd nifer fach o'r tîm eu gwaith i ddatblygu'r achos busnes ar gyfer 
	y campws a gyflwynwyd i Lywodraeth Cymru. Fe wnaeth 
	y partneriaid ailymgynnull ym mis Ionawr 2021 i edrych ar 
	sut y gallent gydweithio i ddarparu gofal cydgysylltiedig, 
	gwella lles a chefnogaeth gyda'r agenda datgarboneiddio. 
	Erbyn dechrau'r gwanwyn, ail-edrychwyd ar brosiectau 
	tymor byr a'u halinio â blaenoriaethau newydd ar gyfer 
	21/22, gan ganolbwyntio ar yr hyn sydd bwysicaf i 
	boblogaeth Powys.

	Y flwyddyn nesaf bydd Rhaglen Lles Gogledd Powys 
	Y flwyddyn nesaf bydd Rhaglen Lles Gogledd Powys 
	yn ailsefydlu cysylltiadau â chymunedau, defnyddwyr 
	gwasanaethau a gweithwyr proffesiynol allweddol o bob 
	rhan o'r sector iechyd, gofal cymdeithasol a'r trydydd sector 
	i lywio a dylunio cam nesaf y campws lles amlasiantaethol.
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	 DATBLYGU CYMUNEDAU CYDNERTH A MYNEDIAD INTEGREDIG AT WASANAETHAU  

	Yn haf 2020, sefydlwyd grwpiau strategol a gweithredol i ddatblygu Mynediad Integredig at 
	Yn haf 2020, sefydlwyd grwpiau strategol a gweithredol i ddatblygu Mynediad Integredig at 
	Wasanaethau. Mae gan bob grŵp gynrychiolaeth o ystod eang o sefydliadau partner. Un o'r tasgau 
	cynharaf a nodwyd gan y grŵp gweithredol oedd yr angen i allu rhannu gwybodaeth ar draws 
	timau. Arweiniodd hyn at ddarn mawr o waith i sicrhau y gallai paneli wneud hyn yn effeithiol, 
	yn unol â deddfwriaeth GDPR. Nododd y grŵp hefyd yr angen am gydlynydd llawn amser i 
	drefnu paneli IATS, a fydd yn eu swyddi erbyn mis Medi 2021 cyn y panel IATS cyntaf ym mis 
	Hydref 2021. Mae'r gwaith Mynediad Integredig at Wasanaethau hwn yn cyd-fynd â'r adroddiad 
	cenedlaethol 'Dim Drws Anghywir' sy'n cael ei arwain gan Gomisiynydd Plant Cymru, yn ogystal â'r 
	blaenoriaethau integreiddio a chydweithredu yn y Strategaeth Iechyd a Gofal.

	Dros y flwyddyn ddiwethaf mae gwaith wedi mynd rhagddo i adeiladu 
	Dros y flwyddyn ddiwethaf mae gwaith wedi mynd rhagddo i adeiladu 
	hybiau cymorth cynnar yn Aberhonddu a'r Trallwng, sy’n cael eu hariannu 
	drwy grantiau cyfalaf Dechrau'n Deg. Bydd pob un yn gartref i swyddfa 
	aml-asiantaeth, ystafelloedd cyswllt a gofal plant i blant 2, 3 a 4 mlwydd oed.

	BGohiriwyd y ddau brosiect oherwydd Covid-19 ac mae'r 
	BGohiriwyd y ddau brosiect oherwydd Covid-19 ac mae'r 
	dyddiad cau ar gyfer cwblhau wedi'i ymestyn ers hynny i 31 
	Mawrth 2022. Bydd y ganolfan gymorth gynnar yn y Trallwng 
	wedi'i lleoli yn Ysgol Oldford a ddaeth yn wag yn ddiweddar. 
	Wrth i raddfa'r prosiect dyfu, dyfarnwyd £244,398.00 pellach i'r 
	bartneriaeth i'w chwblhau. Bydd y ganolfan cymorth cynnar yn 
	Aberhonddu wedi'i lleoli mewn adeilad modiwlaidd newydd 
	sy'n cael ei osod ar gae ysgol yr Eglwys yng Nghymru. Bydd 
	y ganolfan hon yn llai na chanolfan y Trallwng, ond bydd 
	yn gwasanaethu'r un diben. Mae'r ddau brosiect yn cael eu 
	rheoli gan fyrddau prosiect ac maen nhw ar y trywydd iawn i'w 
	cwblhau ym mis Mawrth 2022.

	Yn dilyn y cyfnod clo ym mis Mawrth 2020, mae cydweithwyr sy'n darparu gwasanaethau rhianta 
	Yn dilyn y cyfnod clo ym mis Mawrth 2020, mae cydweithwyr sy'n darparu gwasanaethau rhianta 
	ledled y sir wedi symud i ddarparu gwasanaethau ar-lein, boed hynny ar gyfer grwpiau rhianta neu 
	gymorth 1:1. Er gwaethaf rhai heriau technolegol cychwynnol, mae'r adborth gan grwpiau wedi 
	bod yn gadarnhaol i raddau helaeth.

	Mae'r hyblygrwydd cynyddol mae darpariaeth ar-lein yn ei ganiatáu wedi 
	Mae'r hyblygrwydd cynyddol mae darpariaeth ar-lein yn ei ganiatáu wedi 
	cael ei amlygu'n rheolaidd, ac mewn sir fawr, wledig fel Powys, mae 
	grwpiau rhianta ar-lein wedi arwain at amseroedd aros byrrach i bobl gael 
	mynediad i'r grwpiau hyn.

	Mae cyfarfod cydlynu rhianta gydag aelodaeth eang yn cyfarfod bob chwe wythnos i drafod 
	Mae cyfarfod cydlynu rhianta gydag aelodaeth eang yn cyfarfod bob chwe wythnos i drafod 
	canllawiau Llywodraeth Cymru, rhannu arfer gorau a monitro pob grŵp rhianta ledled y sir er mwyn 
	sicrhau dull cydgysylltiedig. Drwy'r cyfarfod hwn, cynhyrchwyd dogfen trywydd rhianta, sy'n nodi'r 
	rhaglenni rhianta sydd ar gael i deuluoedd, a dolenni defnyddiol i gymorth ychwanegol.

	Ar ddechrau pandemig Covid, nodwyd 13 o glystyrau ysgol fel ardaloedd a allai elwa o fforymau 
	Ar ddechrau pandemig Covid, nodwyd 13 o glystyrau ysgol fel ardaloedd a allai elwa o fforymau 
	cymorth lleol i wella dysgu a rhannu gwybodaeth. Bydd tîm o weithwyr proffesiynol yn cefnogi'r 
	clystyrau hyn wrth iddynt ffurfioli'r flwyddyn nesaf, a chytunir hefyd ar fformat cyson ar gyfer 
	cyfarfodydd clwstwr.
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	 CADW PLANT YM MHOWYS   
	 CADW PLANT YM MHOWYS   

	Mae'r bartneriaeth yn parhau i ddarparu cymorth dwys i 
	Mae'r bartneriaeth yn parhau i ddarparu cymorth dwys i 
	wella'r trefniadau byw presennol ar gyfer plant a phobl ifanc 
	fel y gallant barhau i fyw gyda'u teuluoedd yn hytrach na 
	derbyn gofal, pan fo’n ddiogel. Eleni llwyddodd y Tîm Ymyl 
	Gofal i aduno 15 o blant gyda'u teuluoedd. Dangosodd tua 
	82% o'r holl deuluoedd a atgyfeiriwyd gynnydd cadarnhaol 
	ar ddiwedd yr ymyriad, ac fe wnaeth hyn helpu i gadw 
	cyfraddau ailatgyfeirio yn isel i drwy’r flwyddyn. Cafwyd 
	gostyngiad nodedig hefyd mewn gwaith brys a gwaith y tu 
	allan i oriau i'r Tîm oherwydd cynllunio argyfwng effeithiol. 

	Mae'r gwasanaeth yn dod yn fwyfwy 
	Mae'r gwasanaeth yn dod yn fwyfwy 
	rhagweithiol ac yn cael ei gydnabod ar draws y  
	bartneriaeth, gyda thimau gwaith cymdeithasol 
	yn nodi effaith y gwaith hwn ar eu hachosion. 

	Gweithiodd cydweithwyr amlasiantaethol a darparwyr allanol gyda'i gilydd i greu capasiti a dewis 
	Gweithiodd cydweithwyr amlasiantaethol a darparwyr allanol gyda'i gilydd i greu capasiti a dewis 
	lleoliadau ym Mhowys a'i ffiniau i ddod â/cadw Plant sy'n Derbyn Gofal Powys yn agosach i gartref 
	gyda chymorth uniongyrchol gan wasanaethau cartref a chysylltiadau cymunedol. Mae'r berthynas 
	â darparwyr allanol wedi cryfhau yn ystod Covid-19. Sefydlwyd llety brys, a drosglwyddodd i Dŷ a 
	Rennir Springboard ychwanegol yng Nghanolbarth Powys. Gwnaed gwaith paratoi tendrau hefyd 
	mewn perthynas â'r Prosiect Llety a Chymorth 16+.

	Crëwyd Llety Diogel i Blant a Phobl Ifanc ag Anghenion Cymhleth ym Mwrdd Prosiect Powys, gan 
	Crëwyd Llety Diogel i Blant a Phobl Ifanc ag Anghenion Cymhleth ym Mwrdd Prosiect Powys, gan 
	adrodd yn uniongyrchol i'r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol. Nod y prosiect aml-asiantaeth hwn 
	yw gweithio i sicrhau bod llety diogel ar gael yn y sir i blant a phobl ifanc ag anghenion emosiynol 
	ac ymddygiadol difrifol a lleihau'r angen am lety diogel. Cytunwyd ar y model a'r cynllun hyfforddi 
	amlasiantaethol therapiwtig, nodwyd eiddo yng ngogledd Powys ac mae’r broses o brynu'r eiddo yn 
	mynd rhagddo.
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	  LLAIS Y PLENTYN    
	  LLAIS Y PLENTYN    

	Mae'r bartneriaeth yn cydnabod pwysigrwydd lleisiau pobl ifanc sy'n byw yng nghefn gwlad 
	Mae'r bartneriaeth yn cydnabod pwysigrwydd lleisiau pobl ifanc sy'n byw yng nghefn gwlad 
	Powys. Eleni mae gwaith wedi'i wneud i ddatblygu ffyrdd newydd o sicrhau bod barn pobl ifanc 
	yn cael ei chlywed a chamau gweithredu dilynol yn digwydd wrth wneud penderfyniadau sy'n 
	effeithio ar eu bywydau. Er mwyn bwrw ymlaen â hyn, sefydlodd y Bwrdd Dechrau'n Dda ffrwd 
	waith newydd sy'n canolbwyntio ar gyfranogiad gweithredol plant, pobl ifanc a'u teuluoedd, ac o 
	hyn, ganwyd y Bwrdd Dechrau’n Dda Iau. 

	Mae'r bwrdd pobl ifanc sydd newydd ei sefydlu ar gyfer pobl 11 - 17 
	Mae'r bwrdd pobl ifanc sydd newydd ei sefydlu ar gyfer pobl 11 - 17 
	mlwydd oed sy'n byw ym Mhowys ac sydd am ddweud eu dweud a 
	gwneud gwahaniaeth. 

	Mae'r bwrdd iau yn cyfarfod ag arweinwyr iechyd a gofal bob deufis i drafod meysydd gwaith, cynnig 
	Mae'r bwrdd iau yn cyfarfod ag arweinwyr iechyd a gofal bob deufis i drafod meysydd gwaith, cynnig 
	eu safbwyntiau, a chodi'r materion sydd bwysicaf iddynt. Gyda'r cymorth a'r hyfforddiant priodol, 
	llwyddodd pobl ifanc o bob rhan o'r sir i gyfrannu'n llwyddiannus at gyfarfod cyntaf y Bwrdd ar 25 
	Mawrth 2021. Y gobaith yw y bydd y bwrdd iau y flwyddyn nesaf yn mynd o nerth i nerth, yn ymgysylltu 
	â mwy o bobl ifanc ac yn cynnig llwyfan amhrisiadwy i lais y plentyn. Bydd y bartneriaeth hefyd yn ceisio 
	datblygu Bwrdd Dechrau’n Dda Iau ar gyfer pobl ifanc 18-25 mlwydd oed yn hydref y flwyddyn nesaf.


	Story
	"Roedd yn braf gweld y bobl ifanc â phwyslais iachach 
	"Roedd yn braf gweld y bobl ifanc â phwyslais iachach 
	ar eu dewisiadau o ran ffordd o fyw. Mae pobl ifanc 
	sydd wedi cymryd rhan wedi bod yn fwy digyffro ac 
	yn gwneud dewisiadau mwy cadarnhaol o ran eu 
	hymddygiad. Maen nhw hefyd wedi dechrau cymryd 
	rhan mewn gweithgareddau corfforol yn yr ysgol lle 
	maen nhw wedi osgoi hyn o'r blaen."." 

	- Adborth athro, Llanfyllin
	- Adborth athro, Llanfyllin
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	Mae cynllun grantiau bach y bartneriaeth yn parhau i feithrin gallu ataliol a hyrwyddo lles 
	Mae cynllun grantiau bach y bartneriaeth yn parhau i feithrin gallu ataliol a hyrwyddo lles 
	emosiynol a meddyliol da drwy ei fuddsoddiad mewn 17 o brosiectau cymunedol gweithredol. 
	Mae'r prosiectau'n amrywio o ran cyflawniad, ond yr hyn sy’n gyffredin yw ymrwymiad i 
	brofi cyfleoedd ymyrryd newydd i gefnogi iechyd a lles emosiynol plant a phobl ifanc. Eleni, 
	cymerodd 471 o blant a phobl ifanc ran mewn o leiaf un o'r prosiectau a chyflwynwyd cyfanswm 
	o 168 o sesiynau. Mae adborth a gasglwyd o'r prosiectau yn dangos bod y gweithgareddau 
	wedi llwyddo i wella ymdeimlad o les ymhlith plant, gyda llawer yn nodi gwelliant yn eu gallu a'u 
	hyder i roi cynnig ar bethau newydd. 

	Mae'r prosiect Canol Coll wedi parhau i ddarparu gwasanaeth iechyd a lles emosiynol i blant a phobl 
	Mae'r prosiect Canol Coll wedi parhau i ddarparu gwasanaeth iechyd a lles emosiynol i blant a phobl 
	ifanc nad ydynt yn bodloni meini prawf Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed (CAMHS). 
	Mae CAMHS bellach yn darparu mwy o ymgynghoriadau, yn cefnogi gweithwyr proffesiynol ac 
	ysgolion ac yn cyfeirio pobl ifanc i'r gwasanaethau mwyaf priodol. Mae'r prosiect wedi gwella'r capasiti 
	presennol fel y gall pobl ifanc gael gafael ar gymorth 1:1, yn ogystal â gwaith grŵp ar draws pob ysgol 
	uwchradd gan ddarparu cymorth emosiynol ynghylch straen arholiadau a datblygu cydnerthedd. 
	Mae hwn yn brosiect partneriaeth sy'n cyflwyno ymateb cydgysylltiedig i gefnogi pobl ifanc. Bydd y 
	bartneriaeth yn ymdrechu i ddatblygu’r model hwn o weithio a rhannu cyllidebau er mwyn sicrhau'r 
	gwasanaethau gorau posibl.

	Mae Powys wedi datblygu Model Iechyd a Lles Emosiynol, sy'n dwyn ynghyd 
	Mae Powys wedi datblygu Model Iechyd a Lles Emosiynol, sy'n dwyn ynghyd 
	bob elfen o iechyd a lles emosiynol plant, pobl ifanc a theuluoedd. Mae'r 
	model yn ffordd integredig o wasanaethau, sbardunau cenedlaethol, 
	dogfennau a chanllawiau i gydweithio i gefnogi lles.

	Mae Powys wedi gweld cynnydd yn anghenion iechyd meddwl plant dros y flwyddyn ddiwethaf, 
	Mae Powys wedi gweld cynnydd yn anghenion iechyd meddwl plant dros y flwyddyn ddiwethaf, 
	wrth i niwed y pandemig barhau. Mae'r sir wedi llwyddo i gynnal gwasanaeth drwy gydol y 
	pandemig, sy'n bennaf oherwydd gwaith partneriaeth amlasiantaethol cryf. Mae'r gwaith o 
	ddatblygu'r Hybiau Cymorth Cynnar wedi parhau, yn ogystal â datblygu 'un pwynt mynediad' 
	ar gyfer pob atgyfeiriad. Mae cynllun treialu ysgolion Mewngymorth y Gwasanaeth Iechyd 
	Meddwl Plant a'r Glasoed (CAMHS) wedi bod yn llwyddiannus iawn ac o ganlyniad mae Powys 
	wedi derbyn cyllid i ddatblygu ei wasanaeth ei hun a fydd yn gweld ysgolion yn elwa o gymorth 
	iechyd meddwl arbenigol. Pwyslais ar gyfer y flwyddyn nesaf fydd gweithredu 'dull ysgol gyfan' i 
	fynd i'r afael ag iechyd meddwl, gan ddefnyddio addysg fel porth.

	Y flwyddyn nesaf, bydd llif gwaith 'Plant ag Anableddau ac Anghenion 
	Y flwyddyn nesaf, bydd llif gwaith 'Plant ag Anableddau ac Anghenion 
	Cymhleth' y bartneriaeth yn dod i'r amlwg.
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	Mae'r bartneriaeth yn parhau i helpu pobl sy'n byw y tu allan i'r sir oherwydd eu hanghenion 
	Mae'r bartneriaeth yn parhau i helpu pobl sy'n byw y tu allan i'r sir oherwydd eu hanghenion 
	cymorth penodol, i fyw'n agosach i'w cartrefi. Eleni, cynigiwyd atebion yn y sir i 30 o bobl a 
	gostyngwyd/terfynwyd 6 phecyn gofal o ganlyniad i unigolion yn ennill mwy o annibyniaeth. Dros 
	y flwyddyn ddiwethaf, crëwyd mwy o atebion llety a chymorth drwy gwblhau dau ddatblygiad 
	newydd yn y sir. Er gwaethaf yr heriau a ddaeth yn sgil y pandemig, mae'r ddau brosiect datblygu 
	newydd – Cae Glas a Llysoedd y Gyfraith Aberhonddu – bellach yn gartrefi cwbl weithredol. Mae'r 
	cynnydd hwn yn golygu y gall mwy o deuluoedd aros yn fwy cysylltiedig yn eu hardaloedd lleol, 
	ac mae'r bartneriaeth yn llai dibynnol ar ddarparwyr y tu allan i'r sir. Mae'r datblygiadau newydd 
	yn cynnwys ystod hyblyg o opsiynau llety i bobl ag anableddau dysgu ac yn cynnig y cymorth 
	angenrheidiol i ddiwallu anghenion unigol. Mae gwasanaeth Tai'r cyngor wedi nodi sawl eiddo 
	yn Llandrindod i'w defnyddio fel opsiynau byw â chymorth ac mae'r bartneriaeth yn gweithio'n 
	agos gyda'r cydweithwyr hynny i sicrhau canlyniadau cadarnhaol. Mae'r gwaith hwn yn parhau i 
	gefnogi'r blaenoriaethau allweddol yn Strategaeth Iechyd a Gofal Powys drwy uno gofal ar gyfer 
	dychwelyd a chanolbwyntio ar atebion a fydd yn gwella iechyd a lles pobl.


	  YMYRIAD CYNNAR A CHYMORTH 
	  YMYRIAD CYNNAR A CHYMORTH 
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	  ATAL YN Y CARTREF   
	  ATAL YN Y CARTREF   

	Gall darparu cefnogaeth a chymorth ymarferol i'r 
	Gall darparu cefnogaeth a chymorth ymarferol i'r 
	rhai sydd angen ychydig o gymorth ychwanegol yn 
	eu bywydau o ddydd i ddydd gadw pobl sy'n byw 
	gartref - yn ddiogel ac yn annibynnol - am fwy o amser. 
	Mae gwasanaeth Cymorth Cartref y bartneriaeth yn 
	parhau i ddarparu cymorth a chefnogaeth gynnar ar 
	ffurf ymweliadau lles, galwadau ffôn, siopa hanfodol, 
	casglu presgripsiynau, cynorthwyo gofalwyr, cyfeirio 
	at wasanaethau cymunedol, yn ogystal â gwasanaeth 
	24/7 ar gyfer argyfyngau drwy larymau cymunedol.

	Mae'r gweithredoedd hyn sy’n aml yn fach 
	Mae'r gweithredoedd hyn sy’n aml yn fach 
	ond yn arwyddocaol yn chwarae rhan fawr 
	o ran cadw pobl yn ddiogel ac yn iach yn 
	eu cartrefi.

	Mae'r gwasanaeth yn helpu i atal a/neu ohirio'r angen 
	Mae'r gwasanaeth yn helpu i atal a/neu ohirio'r angen 
	am ofal a chymorth ychwanegol ac yn lleihau teimladau 
	o unigrwydd ac arwahaniad. Eleni cynhaliwyd 46,411 
	o ymyriadau cymorth yn y cartref wedi’u trefnu ledled 
	Powys, a oedd yn cynnwys cefnogi unigolion â dementia, 
	yn ogystal â gofalwyr. Canfu canlyniadau'r arolwg fod 91% 
	o'r defnyddwyr gwasanaeth yn dweud bod ganddynt 
	ansawdd bywyd da a dywedodd 85% fod ganddynt 
	brofiad da o ofal a'u bod yn teimlo eu bod yn rhan o fynd i'r 
	afael â'r hyn sy'n bwysig iddynt. Mae Cymorth yn y Cartref 
	yn parhau i leddfu'r pwysau ar weithwyr iechyd a gofal 
	proffesiynol eraill ac yn arbed tua £47,000 mewn costau 
	bob chwarter i'r gwasanaethau hynny.
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	"Rydych chi wedi bod 
	"Rydych chi wedi bod 
	yn wych yn ystod y 

	pandemig. Mae eich galwadau 
	pandemig. Mae eich galwadau 
	ffôn wedi cadw fy hwyliau i fyny ac 
	rydych wedi rhoi cyngor da iawn i 
	mi o ran fy iechyd a gwneud ymarfer 
	corff. Byddai'r cyfnod clo wedi bod yn 
	amhosibl heboch chi. Diolch yn fawr 
	iawn i chi"

	- Adborth defnyddiwr gwasanaeth
	- Adborth defnyddiwr gwasanaeth


	Cynyddodd cyfraddau atgyfeirio i wasanaeth Cysylltwyr Cymunedol y bartneriaeth bron i 300% 
	Cynyddodd cyfraddau atgyfeirio i wasanaeth Cysylltwyr Cymunedol y bartneriaeth bron i 300% 
	Cynyddodd cyfraddau atgyfeirio i wasanaeth Cysylltwyr Cymunedol y bartneriaeth bron i 300% 
	yn ystod y flwyddyn oherwydd y pandemig. Cynyddodd y capasiti'n gyflym i ateb y galw llethol a 
	llwyddodd y tîm i gefnogi 7,337 o bobl i gael gafael ar y wybodaeth gywir ar yr adeg gywir. Roedd 
	pobl yn chwilio am wasanaethau cymunedol yn fwy nag erioed ac roedd y bartneriaeth mewn 
	sefyllfa dda ac yn barod i helpu'r bobl hynny i gael gafael ar y wybodaeth, y cyngor a'r cymorth yr 
	oedd eu hangen arnynt. Fe wnaeth y rhai a ddefnyddiodd y gwasanaeth Cysylltwyr Cymunedol 
	eleni nodi boddhad o 100% gyda'r gwasanaeth.


	  RHANNU BYWYDAU   
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	  RHANNU BYWYDAU   

	Mae gofalwyr Rhannu Bywydau yn agor eu 
	Mae gofalwyr Rhannu Bywydau yn agor eu 
	cartrefi i bobl ag anabledd dysgu neu gorfforol, 
	salwch meddwl, dementia neu anghenion 
	parhaus eraill, i rannu eu cartref a'u bywyd 
	teuluol. Mae Rhannu Bywydau yn cynnig 
	opsiwn gofal yn y gymuned i oedolion sy'n 
	dibynnu ar gymorth a chefnogaeth pobl eraill 
	i gynnal annibyniaeth. Mae'r cynllun hefyd yn 
	trefnu cymorth ychwanegol ar ffurf seibiannau 
	byr a chymorth brys. Eleni, cymeradwyodd y 
	bartneriaeth 26 o ofalwyr Rhannu Bywydau 
	newydd ac o ganlyniad gwnaed 18 o 
	drefniadau hirdymor. Daw gofalwyr Rhannu 
	Bywydau'r sir o amrywiaeth o gefndiroedd, 
	ond mae pob un yn cael ei baru'n ofalus 
	â'u gwesteion ac yn cael yr hyfforddiant a'r 
	gefnogaeth briodol. Mae'r gofalwyr yn helpu'r 
	defnyddwyr gwasanaeth mewn amrywiaeth o 
	ffyrdd, megis coginio, cyllidebu, gofal personol, 
	teithio, a chynorthwyo gyda gweithgareddau 
	cymdeithasol.

	Drwy'r gweithgareddau hyn, 
	Drwy'r gweithgareddau hyn, 
	mae'r defnyddwyr gwasanaeth 
	yn datblygu sgiliau ymarferol, yn 
	meithrin hunan-barch ac yn ehangu 
	eu rhwydwaith cymdeithasol.

	Mae Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Powys 
	Mae Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Powys 
	yn credu bod gan bawb yr hawl i fyw bywyd 
	llawn, mewn cartref teuluol diogel a chyfeillgar, 
	waeth beth fo'u hanghenion cymorth. Mae'r 
	nifer cynyddol o ofalwyr Rhannu Bywydau ym 
	Mhowys yn caniatáu i fwy o bobl fyw bywyd 
	llawnach. Mae'r pandemig wedi cyflwyno 
	heriau i lawer o'r aelwydydd, sydd ond yn 
	pwysleisio ymhellach y gwaith anhygoel maen 
	nhw’n ei wneud o ran gwella bywydau pobl 
	eraill a chreu ymdeimlad o berthyn.


	Astudiaeth Achos:  
	Astudiaeth Achos:  
	Astudiaeth Achos:  
	Stori Richard

	O ganlyniad i warchod ei hun rhag Covid-19, 
	O ganlyniad i warchod ei hun rhag Covid-19, 
	ychydig iawn o fwyd oedd gan Richard yn ei 
	dŷ ac ni allai gasglu ei bresgripsiynau.

	Ar ôl cael gwybod am y sefyllfa gan Dîm 
	Ar ôl cael gwybod am y sefyllfa gan Dîm 
	Ail-alluogi’r cyngor, cysylltodd Cysylltydd 
	Cymunedol â Richard i weld sut y gallent 
	helpu. Roedd yn amlwg bod Richard yn 
	teimlo ei fod wedi'i lethu gan ei sefyllfa 
	ac wedi bod yn poeni am anghenion, 
	ond ar ôl siarad drwy bob pryder gyda'r 
	Cysylltydd, dechreuodd Richard deimlo'n fwy 
	cadarnhaol. Llwyddodd y Cysylltydd i drefnu:

	• Blwch bwyd wythnosol
	• Blwch bwyd wythnosol

	• Grŵp gwirfoddol lleol i gasglu ei   
	• Grŵp gwirfoddol lleol i gasglu ei   
	 bresgripsiwn a'i siopa yn ôl y gofyn

	• Llinell dir newydd oherwydd signal gwael
	• Llinell dir newydd oherwydd signal gwael

	• Glanhau'r tŷ cyfan yn ddwfn
	• Glanhau'r tŷ cyfan yn ddwfn

	• Cymorth ychwanegol ar gyfer cyllid, tai a  
	• Cymorth ychwanegol ar gyfer cyllid, tai a  
	 lles Richard 

	Roedd y Cysylltydd yn gallu mynd i'r afael 
	Roedd y Cysylltydd yn gallu mynd i'r afael 
	â'r hyn a oedd yn bwysig i Richard ac yn 
	dilyn y gefnogaeth hon, roedd Richard yn 
	ymddangos yn amlwg yn fwy bywiog, yn 
	fwy cadarnhaol ac erbyn hyn mae ganddo 
	rywfaint o hyder o wybod bod Cysylltydd 
	Cymunedol yno iddo. Yn yr achos penodol 
	hwn, fe wnaeth Richard osgoi cael ei 
	dderbyn i'r ysbyty oherwydd cefnogaeth ac 
	ymatebolrwydd y Cysylltydd Cymunedol.
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	Mae'r pandemig wedi amharu ar rai o'r canlyniadau yng 
	Mae'r pandemig wedi amharu ar rai o'r canlyniadau yng 
	Nghynllun Gweithredu Dementia Powys, ond mae gwaith 
	wedi parhau i gefnogi pobl sy'n byw gyda dementia yn ystod 
	y cyfnod hwn. Yn dilyn ei lansio yn ne Powys y llynedd, mae 
	Gwasanaeth Trin Dementia yn y Cartref y bartneriaeth yn 
	parhau i ddarparu gofal mwy personol i bobl gartref, neu'n 
	agos i'w cartrefi. Mae'r gwasanaeth yn gweithio'n agos gyda 
	meddygon teulu a Chysylltwyr Cymunedol i wella canlyniadau 
	i unigolion a'u teuluoedd.

	Roedd y tîm yn cefnogi 85 o gleifion, a 61 o'r rhain yn 
	Roedd y tîm yn cefnogi 85 o gleifion, a 61 o'r rhain yn 
	gallu aros gartref neu yn eu lleoliad. Helpodd y tîm 
	hefyd i leihau derbyniadau i wasanaethau cleifion 
	mewnol iechyd meddwl o 72. 

	Ffordd arall mae'r bartneriaeth wedi bod yn cefnogi pobl â dementia a'u gofalwyr yw drwy lwyfan 
	Ffordd arall mae'r bartneriaeth wedi bod yn cefnogi pobl â dementia a'u gofalwyr yw drwy lwyfan 
	cymorth rhithwir 'Gofyn i’r Arbenigwr Dementia'. Mae'r feddalwedd hon wedi galluogi cartrefi 
	gofal a gofalwyr teuluol i alw gweithwyr proffesiynol drwy offeryn fideo-gynadledda hawdd ei 
	ddefnyddio. Mae hyn wedi rhoi'r gallu i bobl gael y cymorth a'r cyngor sydd eu hangen arnynt 
	yn ddiogel, ac ar adeg a lle sy'n addas iddynt. Cyn y pandemig, treialodd Gwasanaeth Asesu Cof 
	Gogledd Powys y llyfr gwaith asesu cof a ddatblygwyd gan Gwelliant Cymru. Profodd hyn yn 
	llwyddiannus, a bydd y llyfr gwaith yn cael ei gyflwyno'n genedlaethol wrth i gyfyngiadau COVID 
	godi a bydd hyn yn helpu'r bartneriaeth i gasglu data mwy addysgiadol.
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	  IECHYD MEDDWL 
	  IECHYD MEDDWL 
	  IECHYD MEDDWL 

	O ystyried yr heriau a gyflwynwyd gan Covid, bu'n rhaid i'r bartneriaeth groesawu ffyrdd newydd 
	O ystyried yr heriau a gyflwynwyd gan Covid, bu'n rhaid i'r bartneriaeth groesawu ffyrdd newydd 
	o weithio yn gyflym er mwyn sicrhau y gellid darparu cymorth iechyd meddwl. Cyn bo hir, daeth 
	llwyfannau rhithwir yn rhan annatod o gadw rhwydweithiau cymorth hanfodol yn fyw, ac mae 
	nifer o rwydweithiau rhanbarthol wedi parhau i gyfarfod yn rhithwir drwy gydol y pandemig, gan 
	gynnwys Rhwydwaith Dementia Powys, Grŵp Cymorth Lles Amaethyddol Powys, a Rhwydwaith 
	Engage to Change ar gyfer Rhwydwaith Gofalwyr Credu Cymru. Defnyddiwyd dyraniad y sir o 
	Gronfa Ymateb Covid-19 y Trydydd Sector Llywodraeth Cymru i gefnogi gwasanaethau iechyd 
	meddwl ar ffurf cymorth argyfwng, cyfeillio pobl iau, a therapïau siarad. 

	Mae'r bartneriaeth yn parhau i ddarparu gwasanaeth CBT SilverCloud, 
	Mae'r bartneriaeth yn parhau i ddarparu gwasanaeth CBT SilverCloud, 
	ac mae wedi croesawu dull cyfunol o gefnogi pobl i gael mynediad at 
	wasanaethau iechyd meddwl.

	Fe wnaeth atgyfeiriadau i'r SilverCloud godi i’r entrychion yn ystod y cyfnod clo, ac roedd hyn 
	Fe wnaeth atgyfeiriadau i'r SilverCloud godi i’r entrychion yn ystod y cyfnod clo, ac roedd hyn 
	yn golygu bod y tîm cymorth wedi'i ehangu i ateb y galw cynyddol hwn. Mae Powys yn parhau 
	i arwain y ffordd o safbwynt partneriaeth wrth gefnogi pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl 
	cymhleth. Mae atgyfeiriadau'n parhau i gael eu gwneud i'r gwasanaethau cymdeithasol, yr heddlu 
	a'r bwrdd iechyd, ac yna mae’r rhain yn cael eu cyflwyno i baneli aml-asiantaeth proffesiynol 
	i'w hasesu ar y cyd. Yn ystod y pandemig cynhaliwyd cyfarfodydd rheolaidd i bartneriaid rannu 
	gwybodaeth a nodi'r unigolion hynny sydd mewn perygl o waethygu i argyfwng. Oherwydd 
	rhannu gwybodaeth yn barhaus a gweithio mewn partneriaeth agos, mae gwasanaethau wedi 
	gallu ymateb yn gyflym i anghenion pobl, atal argyfyngau, a chynnig cymorth cynnar. 
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	 GOFAL HEB EI DREFNU A RHYDDHAU I ADFER YNA ASESU   
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	 GOFAL HEB EI DREFNU A RHYDDHAU I ADFER YNA ASESU   

	Mae Hwb Cydlynu Iechyd a Gofal Powys yn un pwynt cyswllt ar gyfer ymholiadau ynghylch osgoi 
	Mae Hwb Cydlynu Iechyd a Gofal Powys yn un pwynt cyswllt ar gyfer ymholiadau ynghylch osgoi 
	derbyn, sicrhau lles cyson yn y gymuned a gwneud cysylltiadau cryf â chymorth y trydydd sector. 
	Mae'r ganolfan yn cynnwys staff o iechyd a gofal cymdeithasol, sy'n golygu bod gofal y claf yn 
	gydgysylltiedig ac yn gydweithredol. Mae staff hefyd yn cyfathrebu â byrddau iechyd cyfagos yn 
	ddyddiol i gydlynu llif cleifion i mewn ac allan o ysbytai cymunedol Powys.

	Mae'r cyfathrebu clir rhwng cydweithwyr wedi helpu i leihau hyd yr 
	Mae'r cyfathrebu clir rhwng cydweithwyr wedi helpu i leihau hyd yr 
	arosiadau, oedi ac mae'r cleifion wedi gweld eu hanghenion yn cael eu 
	diwallu mewn modd amserol.  

	Pan nodir llwybr gwely cam i lawr bydd y ganolfan yn gwirio capasiti, yn sicrhau bod atgyfeiriadau'n 
	Pan nodir llwybr gwely cam i lawr bydd y ganolfan yn gwirio capasiti, yn sicrhau bod atgyfeiriadau'n 
	briodol, ac yn rheoli'r llif ar gyfer pob safle er mwyn sicrhau bod gofal yn cael ei ddarparu mor 
	agos i'r cartref â phosibl. Mae'r gwaith hwn yn canolbwyntio ar les y claf drwy ganiatáu iddynt gael 
	eu rhyddhau i'w cyrchfan o ddewis mor aml â phosibl, a gyda chymorth gofal sylfaenol, wardiau 
	rhithwir, meddygon teulu a PAVO, mae hefyd yn sicrhau bod cefnogaeth a chymorth yn cael eu 
	cynnig yn gynnar er mwyn osgoi cael eu derbyn.

	Mae'r tîm yn parhau i asesu pecynnau gofal er mwyn 
	Mae'r tîm yn parhau i asesu pecynnau gofal er mwyn 
	sicrhau eu bod yn faint cywir i'r unigolyn a'u gofalwyr. 
	Mae'r gwasanaeth yn parhau i gynyddu capasiti o 
	fewn gofal cartref, tra hefyd yn cadw pobl gartref 
	gyda'r cymorth a'r offer sydd eu hangen arnynt. Mae 
	therapyddion galwedigaethol wedi bod yn hyfforddi 
	gofalwyr cartref i ddefnyddio offer sy'n lleihau nifer y 
	pecynnau gofal dwbl sydd eu hangen ac oriau'r gofalwr 
	sydd eu hangen. Mae hyd arosiadau mewn ysbytai 
	yn aml yn cael ei leihau o ganlyniad i'r gwaith hwn, 
	sy'n golygu bod canlyniadau da yn cael eu darparu i'r 
	defnyddiwr gwasanaeth a'r staff sy'n gofalu amdanynt.

	Drwy ddilyn dull 'beth sydd o bwys' ac sy'n canolbwyntio 
	Drwy ddilyn dull 'beth sydd o bwys' ac sy'n canolbwyntio 
	ar yr unigolyn, llwyddodd y bartneriaeth i leihau'r amser 
	a gymerwyd i ddatrys cynlluniau hirdymor ac wedyn, 
	lleihau gofal gwelyau dros dro dros gyfnod y gaeaf. Gyda monitro rheolaidd, cefnogwyd cleifion 
	ysbyty a ryddhawyd i welyau gofal canolraddol i ddychwelyd i'w cartref eu hunain gyda gofal priodol.

	Roedd gallu darparu gwelyau ychwanegol mewn ysbytai cymunedol yn 
	Roedd gallu darparu gwelyau ychwanegol mewn ysbytai cymunedol yn 
	cynyddu capasiti yn ystod y gaeaf, ac roedd hyn yn hollbwysig. Roedd y 
	gwelyau'n cael eu meddiannu ar 95% drwy gydol y cyfnod pan oedd yr 
	ysbytai'n gallu derbyn cleifion. 

	Yn ystod y cyfnod hwn, cafodd pymtheg o gleifion eu rhyddhau'n gynt drwy'r llwybr rhyddhau i adfer 
	Yn ystod y cyfnod hwn, cafodd pymtheg o gleifion eu rhyddhau'n gynt drwy'r llwybr rhyddhau i adfer 
	ac yna asesu, ac fe wnaeth hynny ryddhau capasiti cleifion mewnol ar adeg pan oedd Powys yn 
	dioddef achosion o Covid yn ei hysbytai cymunedol. Roedd y broses hon hefyd yn caniatáu i gleifion 
	gael eu hasesu mewn amgylchedd sy'n fwy ffafriol i'w hanghenion, a rhoddodd fwy o amser i staff 
	cartrefi gofal gasglu tystiolaeth gan arwain at asesiadau cynhwysfawr.

	Cafodd y gaeaf hwn ei ddwysáu'n fawr gan y pandemig. Roedd sicrhau y gallai staff gwmpasu 
	Cafodd y gaeaf hwn ei ddwysáu'n fawr gan y pandemig. Roedd sicrhau y gallai staff gwmpasu 
	ymchwydd ychwanegol yn heriol iawn ar adegau, yn enwedig pan oedd staff yn dal y feirws neu'n 
	gorfod hunanynysu, gan effeithio ar eu gallu i weithio. Gwers a ddysgwyd o'r cyfnod hwn oedd yr 
	angen i weithio'n agosach gyda’r Tîm Gofal Cymhleth yn y dyfodol i sicrhau’r canlyniadau gorau posibl. 


	Figure
	  CEFNOGI POBL HŶN I AROS YN ANNIBYNNOL GARTREF  
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	  CEFNOGI POBL HŶN I AROS YN ANNIBYNNOL GARTREF  

	Mae Catalyddion Cymunedol yn cyflwyno prosiect cyffrous mewn partneriaeth â Chyngor Sir 
	Mae Catalyddion Cymunedol yn cyflwyno prosiect cyffrous mewn partneriaeth â Chyngor Sir 
	Powys i helpu pobl i sefydlu busnesau gofal bach yn eu hardal. Mae angen cymorth wedi'i deilwra 
	ar lawer o bobl i fyw eu bywydau, boed hynny gyda gofal personol, help gyda siopa, coginio, neu 
	gwmnïaeth yn unig - mae'r prosiect hwn yn mynd i'r afael â phob un o'r rhain. Mae cyfanswm o 
	23 o fentrau cymunedol bellach wedi'u sefydlu ym Mhowys a 10 arall yn cael eu datblygu. Mae 
	diddordeb yn y prosiect hwn yn tyfu'n gyflym ac mae llawer yn teimlo'r effaith gadarnhaol mae'n 
	ei chael. Gyda'i gilydd, mae'r microfentrau hyn yn darparu tua 400 awr o ofal yr wythnos ac wedi 
	arbed 500 awr i wasanaethau gofal cartref eleni. Mae'r gwaith arloesol hwn yn parhau'n gyflym o 
	fewn yr ardaloedd treialu (Trefyclo, Llanandras, y Gelli Gandryll, Talgarth a Chrughywel) ac mae'n 
	dechrau ymledu ar draws y sir gyfan.

	Eleni, fe wnaeth y bartneriaeth ragnodi 1,176 o eitemau o dechnoleg i 575 o breswylwyr, i 
	Eleni, fe wnaeth y bartneriaeth ragnodi 1,176 o eitemau o dechnoleg i 575 o breswylwyr, i 
	ddarparu gofal a chymorth gartref. Mae'r gwasanaeth yn parhau i ddefnyddio technoleg gost-
	effeithiol i helpu i gadw pobl yn ddiogel yn eu cartrefi eu hunain am fwy o amser, gan leihau'r 
	galw ar ofalwyr hefyd. Gall y dechnoleg sbarduno galwadau awtomatig am gymorth a chaniatáu 
	i aelodau o'r teulu gadw llygad o bell ar anwyliaid. Fel yr amlinellir yn Strategaeth Iechyd a 
	Gofal Powys, mae gan dechnoleg ddigidol rôl allweddol i'w chwarae yn nyfodol iechyd a gofal 
	cymdeithasol. Mae gofal sy’n cael ei alluogi gan dechnoleg hefyd yn cefnogi blaenoriaethau'r 
	bartneriaeth drwy roi lles y defnyddiwr gwasanaeth yn gyntaf a chydlynu gofal mewn cymunedau 


	Amcangyfrifir bod technoleg oedd 
	Amcangyfrifir bod technoleg oedd 
	Amcangyfrifir bod technoleg oedd 
	yn galluogi gofal ym Mhowys 
	wedi arbed £385,000 i ofal 
	cymdeithasol eleni.

	Mae Cyfeillion yn cefnogi unigolion 
	Mae Cyfeillion yn cefnogi unigolion 
	ynysig dros 50 mlwydd oed i gynnal eu 
	hannibyniaeth a gwella eu bywydau 
	cymdeithasol. Gyda dros 100 o gymdogion 
	gweithgar ym Mhowys mae'r gwasanaeth 
	bellach yn cynnig cefnogaeth a chwmnïaeth i 
	dros 500 o bobl, ac mae'r nifer yma'n cynyddu 
	drwy'r amser!

	Mae'r cyfeillion yn helpu i hyrwyddo 
	Mae'r cyfeillion yn helpu i hyrwyddo 
	dewis personol, cynyddu hunanwerth, a 
	datblygu sgiliau. Mae cysylltiad agos rhwng 
	y gwasanaeth a gwasanaeth Cysylltwyr 
	Cymunedol y bartneriaeth, sy'n arwain at 
	brosesau atgyfeirio cyflym a chydweithio 
	cryf. Mae cronfa ddata cleientiaid a rennir 
	wedi gwella’r broses o reoli data a rhannu 
	gwybodaeth yn sylweddol. Fe wnaeth arolwg 
	boddhad gwirfoddolwyr ganfod bod 92% o'r 
	cyfeillion yn fodlon yn eu rôl, a bod 100% o'r 
	defnyddwyr gwasanaeth yn teimlo'n llai unig 
	ac ynysig y llynedd oherwydd eu cyfeillion.


	Astudiaeth Achos: 
	Astudiaeth Achos: 
	Astudiaeth Achos: 
	: I Care @ Home

	Yn ystod y cyfnod clo, fe wnaeth Louise 
	Yn ystod y cyfnod clo, fe wnaeth Louise 
	gydnabod yr angen am fwy o gefnogaeth 
	i bobl oedrannus yn ei chymuned leol. Ar 
	ôl clywed am Gatalyddion Cymunedol, 
	cysylltodd Louise â ni a derbyniodd yr 
	cymorth yr oedd ei angen i sefydlu ei 
	microfenter ei hun - I Care @ Home.

	Yn homeopath a maethegydd clinigol, 
	Yn homeopath a maethegydd clinigol, 
	mae Louise bellach yn gweithio o leiaf 
	dri diwrnod yr wythnos yn cefnogi pobl 
	drwy ei menter newydd ac mae'n parhau i 
	fod yn angerddol am gyrraedd pobl sydd 
	angen defnyddio gofal a chymorth mewn 
	ardaloedd gwledig.

	Dywedodd Louise: "Mae Catalyddion 
	Dywedodd Louise: "Mae Catalyddion 
	Cymunedol wedi bod yn wych, fe 
	wnaethant y newid yn hawdd iawn, gan 
	ddarparu cefnogaeth ac ateb cwestiynau, 
	helpu gyda hysbysebu, marchnata, a'm 
	rhoi mewn cysylltiad â phobl fel gweithwyr 
	cymdeithasol a meddygon teulu."
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	Mae cynlluniau Gofal Ychwanegol y sir wedi 
	Mae cynlluniau Gofal Ychwanegol y sir wedi 
	datblygu'n dda eleni. Mae Neuadd Maldwyn, 
	yn y Trallwng, bellach wedi trosglwyddo i 
	berchnogaeth Cymdeithas Tai Clwyd Alyn sydd 
	wedi comisiynu'r gwaith i addasu ac ymestyn 
	hen adeilad y cyngor i gwmni adeiladu Anwyl. 
	Bydd adeilad hanesyddol Neuadd Maldwyn 
	yn cael ei adfer a'i ehangu yn gydymdeimladol 
	fel rhan o'r rhaglen ddatblygu, gan ddarparu 
	cyfoeth o wasanaethau ar y safle a darpariaethau 
	i'w defnyddio gan drigolion a'r gymuned 
	leol. Cymeradwywyd caniatâd cynllunio gan 
	Lywodraeth Cymru ar ddiwedd y flwyddyn ac 
	mae gwaith ar fin mynd rhagddo i ddarparu 66 o 
	unedau gofal ychwanegol un a dwy ystafell wely 
	i bobl dros 60 mlwydd oed yn ardal y Trallwng. 
	Bydd y cynllun yn cynnig byw'n annibynnol 
	ynghyd â gofal a chymorth, gan bontio bwlch 
	o dai pobl hŷn yn yr ardal, gyda thrigolion lleol 
	Powys yn cael blaenoriaeth i'r fflatiau newydd ar 
	ôl eu cwblhau.

	Mae'r gwaith ar gampws llety gwarchod Pont Aur yn Ystradgynlais yn dechrau'r flwyddyn nesaf, 
	Mae'r gwaith ar gampws llety gwarchod Pont Aur yn Ystradgynlais yn dechrau'r flwyddyn nesaf, 
	a fydd yn golygu bod y llety presennol yn cael ei ymestyn a'r llety Gofal Ychwanegol a ddarperir 
	yn ne'r sir am y tro cyntaf. Mewn partneriaeth â Grŵp Pobl, bydd y prosiect gwerth £5.5m yn 
	cynnwys 12 cartref ychwanegol ar gyfer pobl hŷn leol, a bydd gan bob fflat ystafelloedd gwely 
	hygyrch, ystafell eistedd, cegin ar wahân a chawod cerdded i mewn gyda'r datblygiad cyffredinol 
	yn cynnwys mannau cymunedol, larymau cymunedol a mynediad at ofal sy’n cael ei alluogi gan 
	dechnoleg. Dyfarnwyd y contract i Jehu Group i wneud y gwaith adeiladu. Mae'r bartneriaeth wedi 
	ymrwymo i roi dewisiadau tai go iawn i breswylwyr ar bob cam o'u bywydau, a thrwy ddarparu Tai 
	Gofal Ychwanegol rhoddir atebion tai hyblyg i bobl. Mae cynlluniau'n cael eu datblygu ar gyfer 
	darpariaeth Gofal Ychwanegol mewn rhannau eraill o'r sir.
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	Story
	"Mae tai gofal ychwanegol yn rhoi 
	"Mae tai gofal ychwanegol yn rhoi 
	urddas, diogelwch ac annibyniaeth i 
	bobl hŷn a sicrwydd i'w teuluoedd.  
	Rwy'n falch iawn o weld cynllun Pont 
	Aur yn mynd rhagddo: bydd yn opsiwn 
	ardderchog i 

	 bobl hŷn yn Ystradgynlais."
	 bobl hŷn yn Ystradgynlais."

	-Y Cynghorydd Myfanwy Alexander,
	-Y Cynghorydd Myfanwy Alexander,

	Aelod Cabinet Gofal Cymdeithasol i Oedolion
	Aelod Cabinet Gofal Cymdeithasol i Oedolion
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	 GOFALWYR  
	 GOFALWYR  
	 GOFALWYR  

	Darperir gwasanaeth gofalwyr y bartneriaeth gan Credu, 
	Darperir gwasanaeth gofalwyr y bartneriaeth gan Credu, 
	elusen gofalwyr cofrestredig ym Mhowys. Yn ystod y flwyddyn 
	ddiwethaf mae Credu wedi cefnogi 1,142 o ofalwyr ar draws 
	y sir drwy amrywiaeth o brosiectau a dulliau cymorth. Mae'n 
	parhau i ddarparu cymorth o ansawdd uchel sy'n galluogi 
	gofalwyr i fwynhau mwy o ymdeimlad o les, teimlo'n fwy 
	cysylltiedig ag eraill, a theimlo bod pobl yn gwrando arnynt. 

	Mewn ymateb i effeithiau Covid ar ofalwyr, 
	Mewn ymateb i effeithiau Covid ar ofalwyr, 
	cyflwynwyd 585 o gyfleoedd seibiant 
	newydd eleni. 

	Cyflwynodd Covid sawl her ond addasodd y tîm yn gyflym ac 
	Cyflwynodd Covid sawl her ond addasodd y tîm yn gyflym ac 
	- ochr yn ochr â gofalwyr, hyrwyddwyr a gwirfoddolwyr - cyd-gynhyrchodd set hyblyg o ddulliau 
	ymgysylltu i gyrraedd gofalwyr a sicrhau eu bod yn cael y cymorth yr oedd ei angen arnynt ar adeg 
	mor dyngedfennol. Cafodd seibiant traddodiadol ei leihau i raddau helaeth oherwydd y pandemig, 
	ond drwy ganolbwyntio ar 'yr hyn sy'n bwysig' i bob gofalwr, llwyddodd y tîm i ddod o hyd i ffyrdd 
	eraill o'u cefnogi'n ddigonol. Helpodd Credu i ddatblygu sgiliau rhai gofalwyr ar ddefnyddio 
	llwyfannau ar-lein a fideo-gynadledda fel y gallent barhau i gyfarfod. Nid wnaeth cyfyngiadau 
	Covid atal gweithwyr allgymorth ar draws y sir rhag postio taflenni, cynhyrchu cylchgronau 
	gofalwyr, a gwneud defnydd mawr o ymgyrchoedd cyfryngau cymdeithasol ac e-bost. O ganlyniad 
	i'r ymdrechion hyn, nodwyd a chefnogwyd 389 o ofalwyr a oedd gynt yn anhysbys eleni. Ni 
	wnaeth ansawdd y cymorth a ddarparwyd leihau ychwaith, gyda 1,687 o ofalwyr yn cael cymorth 
	priodol ac yn teimlo eu bod yn cael cymorth i barhau yn eu rôl ofalu. Mae Hyrwyddwyr Gofalwyr 
	sydd newydd eu recriwtio hefyd wedi helpu i ehangu cyrhaeddiad y gwasanaeth, ac mae parhau i 
	hyrwyddo prosiect seibiant Powys wedi gweld mwy o ddefnydd.
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	  Y GYMRAEG   
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	Mae Grŵp Her a Chymorth y Gymraeg y bartneriaeth yn cefnogi partneriaid i 
	Mae Grŵp Her a Chymorth y Gymraeg y bartneriaeth yn cefnogi partneriaid i 
	ddarparu gwasanaethau cyhoeddus yn ddwyieithog. Mae'r Cynnig Gweithredol 
	yn brosiect y mae'n ei oruchwylio, sy'n helpu sefydliadau gyda'u defnydd 
	o'r Gymraeg fel y nodir ym mholisi 'Mwy na Geiriau / More Than Just Words’ 
	Llywodraeth Cymru. Mae'r prosiect yn cynnig pecyn cymorth cynhwysfawr 
	sy'n cynnwys costau cyfieithu untro, helpu sefydliadau i ddatblygu cynllun 
	gweithredu iaith Gymraeg, yn ogystal â darparu hyfforddiant.

	Er gwaethaf llai o ddefnydd yn ystod cyfnodau cynnar Covid, datblygwyd sesiynau hyfforddi 
	Er gwaethaf llai o ddefnydd yn ystod cyfnodau cynnar Covid, datblygwyd sesiynau hyfforddi 
	ar-lein yn gyflym wrth i bobl addasu i ffyrdd newydd o weithio. Wrth i'r cyfyngiadau godi, 
	dechreuodd mwy o sefydliadau ddefnyddio’r cymorth a'r gefnogaeth sydd ar gael ac ers hynny 
	mae'r prosiect wedi ail-ennill momentwm. Mae tair stori lwyddiant yn cynnwys:

	• Calon Meddwl Corff yn creu cynnwys dwyieithog ar y cyfryngau cymdeithasol
	• Calon Meddwl Corff yn creu cynnwys dwyieithog ar y cyfryngau cymdeithasol

	• Cerdded Y Drenewydd yn cyflwyno teithiau cerdded dwyieithog
	• Cerdded Y Drenewydd yn cyflwyno teithiau cerdded dwyieithog

	• Men's Shed Knighton yn cynhyrchu hysbysebion dwyieithog ar gyfer eu prosiect iechyd meddwl
	• Men's Shed Knighton yn cynhyrchu hysbysebion dwyieithog ar gyfer eu prosiect iechyd meddwl

	Eleni, derbyniodd y prosiect Cynnig Gweithredol 58 o ymholiadau cyffredinol am y Gymraeg, gyda 
	Eleni, derbyniodd y prosiect Cynnig Gweithredol 58 o ymholiadau cyffredinol am y Gymraeg, gyda 
	47 yn arwain at well defnydd o'r Gymraeg o fewn y sefydliadau hynny.
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	  GWELLA'R DAITH CANSER   
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	  GWELLA'R DAITH CANSER   

	Mae Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Powys 
	Mae Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Powys 
	yn gweithio mewn partneriaeth â Chymorth 
	Canser Macmillan ar raglen dair blynedd o'r 
	enw "Gwella'r Daith Canser ym Mhowys". 
	Wedi'i lansio eleni, nod y rhaglen yw sicrhau 
	bod pawb sy'n byw gyda chanser ym Mhowys 
	yn cael y cymorth a'r gefnogaeth gywir i fyw 
	eu bywyd mor llawn ag y gallant. Mae canser 
	yn cael ei ystyried yn un o'r ‘4 Clefyd Mawr’ o 
	fewn y Strategaeth Iechyd a Gofal, gan ei wneud yn flaenoriaeth glir i'r bartneriaeth.  Mae ychydig o 
	dan fil o bobl y flwyddyn yn cael diagnosis o ganser ym Mhowys a nod y rhaglen hon yw datblygu 
	model gofal a fydd yn cynnig sgwrs bersonol a chymorth i'r rhai sy'n cael diagnosis personol a 
	chymorth gyda gweithiwr allweddol. Bydd y gweithiwr proffesiynol hwn yn gallu trafod a chefnogi 
	holl anghenion y claf mewn ffordd gydgysylltiedig, a gall helpu gyda phethau fel:

	• Budd-daliadau lles
	• Budd-daliadau lles

	• Dychwelyd i’r gwaith
	• Dychwelyd i’r gwaith

	• Gwneud ewyllys
	• Gwneud ewyllys

	• Pecynnau gofal cymdeithasol
	• Pecynnau gofal cymdeithasol

	• Mynediad i therapi galwedigaethol
	• Mynediad i therapi galwedigaethol

	• Sut i ddweud wrth aelodau o'r teulu am ddiagnosis
	• Sut i ddweud wrth aelodau o'r teulu am ddiagnosis

	• Delio â blinder, lludded neu boen
	• Delio â blinder, lludded neu boen

	• Cyngor maeth
	• Cyngor maeth

	• Grwpiau cymorth lleol
	• Grwpiau cymorth lleol

	Mae pwysau enfawr Covid wedi achosi i lawer o driniaethau a chymorthfeydd canser gael eu 
	Mae pwysau enfawr Covid wedi achosi i lawer o driniaethau a chymorthfeydd canser gael eu 
	gohirio eleni, ond mae'r dysgu a gafwyd dros y cyfnod hwn wedi bod yn amhrisiadwy wrth 
	ddatblygu model gofal addas i'r diben ar gyfer Powys. Bydd gweithwyr iechyd a gofal proffesiynol, 
	partneriaid y trydydd sector, Ymddiriedolaeth Bracken a Credu yn ymuno i ddatblygu pedwar 
	prosiect peilot yn ystod 2021 a fydd yn helpu'r bartneriaeth i gydlynu, cyfeirio a chefnogi pobl sy'n 
	byw gyda chanser yn well.
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	  DATBLYGU PARTNERIAETH   

	Eleni, cynhaliodd y bartneriaeth adolygiad gwerthusol 
	Eleni, cynhaliodd y bartneriaeth adolygiad gwerthusol 
	o'i holl brosiectau Gronfa Gofal Integredig er mwyn deall 
	eu heffaith yn well ac i helpu i lywio'r broses o wneud 
	penderfyniadau yn y dyfodol. Yn dilyn proses gadarn, 
	ysgrifennwyd adroddiad a oedd yn nodi'r gofynion 
	gwerthuso ar gyfer gwasanaethau yn y dyfodol, sy'n 
	cynnwys yr offer, y data a'r mesurau perfformiad y byddai 
	angen iddynt fod ar gael i sicrhau bod prosiectau'n 
	cyflawni yn erbyn eu hamcanion. Cafodd effaith Covid 
	ar y prosiectau hyn ei hystyried a'i hadlewyrchu yn y 
	gwerthusiad.

	Wrth symud ymlaen, bydd gwerthuso'n parhau i 
	Wrth symud ymlaen, bydd gwerthuso'n parhau i 
	fod yn bwyslais allweddol i'r bartneriaeth ar draws 
	ei holl ffrydiau ariannu wrth iddi geisio deall lle mae 
	gweithgarwch integredig yn gwneud gwahaniaeth 
	gwirioneddol ar lawr gwlad.
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	 CYNRYCHIOLWYR DINASYDDION A GOFALWYR  
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	Mae'r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol yn falch o'r gwaith mae'n ei wneud i gefnogi dinasyddion 
	Mae'r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol yn falch o'r gwaith mae'n ei wneud i gefnogi dinasyddion 
	a gofalwyr i gymryd rhan yng ngwaith y bartneriaeth. Mae gan y Bwrdd ddau gynrychiolydd 
	dinasyddion a dau gynrychiolydd gofalwyr sy'n aelodau cyfartal o'r Bwrdd. Mae cynnwys y 
	cynrychiolwyr hyn nid yn unig yn llywio ac yn llunio penderfyniadau, ond mae'n parhau i ddarparu 
	ffordd well o nodi a mynd i'r afael â 'beth sy'n bwysig' i bobl

	Mae ystod eang o grwpiau defnyddwyr a darparwyr sy'n ymwneud â gwaith y 
	Mae ystod eang o grwpiau defnyddwyr a darparwyr sy'n ymwneud â gwaith y 
	Bwrdd, ac maen nhw’n gwneud hyn drwy wneud sylwadau ar waith arfaethedig, 
	helpu i recriwtio rolau allweddol, a llywio gwahanol brosesau a gweithdrefnau. 

	Yn ystod y flwyddyn, mynychodd 22 o gynrychiolwyr gofalwyr gyfarfodydd y Bwrdd a 
	Yn ystod y flwyddyn, mynychodd 22 o gynrychiolwyr gofalwyr gyfarfodydd y Bwrdd a 
	chyfarfodydd Grŵp Llywio Gofalwyr. Mae'r bartneriaeth yn ariannu swyddog cymorth am 2 
	ddiwrnod yr wythnos sydd wedi cryfhau'r berthynas â chynrychiolwyr dinasyddion a gofalwyr ac 
	wedi rhoi mwy o gymorth iddynt ymgysylltu'n llawn. 

	Mae bod â phwynt cyswllt yn parhau i fod 
	Mae bod â phwynt cyswllt yn parhau i fod 
	yn ffynhonnell hanfodol o gefnogaeth 
	i'r cynrychiolwyr gan ei fod yn darparu 
	sylfaen ddiogel y gall cynrychiolwyr ffynnu 
	ynddi mewn gwirionedd. Bydd y swyddog 
	cymorth yn cynnig cymorth drwy drefnu 
	cyn-gyfarfodydd i redeg drwy agendâu 
	cymhleth, helpu cynrychiolwyr i feithrin 
	cydberthnasau ar draws y bartneriaeth, yn 
	ogystal â chymorth yn y "pethau bach ond 
	mawr" megis darparu cymorth technegol a 
	chael sgyrsiau anffurfiol ond defnyddiol.


	Story
	"Arweiniodd argyfwng Covid at rai heriau o ran 
	"Arweiniodd argyfwng Covid at rai heriau o ran 
	meithrin perthynas ag aelodau eraill ac mae wedi 
	ein gorfodi i ddargyfeirio’r pwyslais. Er ei bod wedi 
	bod yn gyfnod anodd iawn, rwyf  yn rhagweld 
	potensial enfawr wrth i ni ddod allan o'r argyfwng. 
	Wrth symud ymlaen rwy'n gobeithio gweld mwy 
	o gydweithio i greu gwasanaeth iechyd a gofal 
	unedig a chredaf fod cynrychiolwyr dinasyddion 
	yn hanfodol er mwyn sicrhau bod y  profiadau go 
	iawn yn cael eu  clywed"

	-
	-
	 Sian Dorward, Cynrychiolydd Dinasyddion
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	 ENGAGEMENT HQ 
	 ENGAGEMENT HQ 
	 ENGAGEMENT HQ 

	Ar ddiwedd 2020-21 prynodd y bartneriaeth drwydded tair blynedd ar gyfer offeryn ymgysylltu ar-
	Ar ddiwedd 2020-21 prynodd y bartneriaeth drwydded tair blynedd ar gyfer offeryn ymgysylltu ar-
	lein 'EngagementHQ' i helpu i wella ymgysylltiad â thrigolion a chefnogi'r nodau ehangach o fewn 

	Strategaeth 'Cymru Iachach'. Yn dilyn Gweithdy Datblygu Bwrdd yn gynnar yn 2020, nodwyd cyfle 
	Strategaeth 'Cymru Iachach'. Yn dilyn Gweithdy Datblygu Bwrdd yn gynnar yn 2020, nodwyd cyfle 
	i gaffael llwyfan digidol cadarn i helpu i gyflymu model ymgysylltu cwbl integredig sy'n addas ar 
	gyfer y dyfodol. Mae EngagementHQ yn cynnig dull gwell i'r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol ar 
	gyfer ymgysylltu â'i gyhoedd yn ogystal â'i weithlu. Mae'r llwyfan yn darparu teimlad mwy modern, 
	symlach ac integredig, gyda llu o nodweddion newydd. Drwy'r llwyfan hwn, gall y bartneriaeth 
	ddefnyddio’r offer ymgysylltu diweddaraf megis arolygon cyflym, tanysgrifio cymdeithasol, a 
	grwpiau ffocws ar-lein, i helpu i gasglu meddyliau pobl mewn modd amserol. 

	Mae'r llwyfan yn cefnogi perfformiad a chapasiti ymgysylltu parhaus ehangach 
	Mae'r llwyfan yn cefnogi perfformiad a chapasiti ymgysylltu parhaus ehangach 
	y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol a bydd yn helpu i gynnal rhaglen ymgysylltu 
	wrth symud ymlaen.

	Mae cydweithio rhwng partneriaid wedi cyflymu ymhellach oherwydd pandemig Covid. Bydd 
	Mae cydweithio rhwng partneriaid wedi cyflymu ymhellach oherwydd pandemig Covid. Bydd 
	defnyddio EngagementHQ fel adnodd ar y cyd yn cefnogi'r dull cydweithredol hwn drwy greu 
	'siop un stop' ar gyfer gwasanaethau iechyd a gofal ym Mhowys. Bydd EngagementHQ yn dwyn 
	ynghyd weithgareddau ymgysylltu'r holl bartneriaid, sy'n golygu y gall trigolion Powys roi eu barn 
	ar gynigion ysgolion, newidiadau i ysbytai, a gweithredu cymunedol, i gyd mewn un lle. Y flwyddyn 
	nesaf bydd yr offeryn yn cael ei roi ar waith, gan ddod â phartneriaid yn agosach at ei gilydd wrth 
	iddynt gydweithio ar weithgarwch ymgysylltu yn y dyfodol.
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	Mae Gwerth Cymdeithasol yn derm a ddefnyddir i gyfleu ethos sy'n hyrwyddo parch, cydweithio 
	Mae Gwerth Cymdeithasol yn derm a ddefnyddir i gyfleu ethos sy'n hyrwyddo parch, cydweithio 
	Mae Gwerth Cymdeithasol yn derm a ddefnyddir i gyfleu ethos sy'n hyrwyddo parch, cydweithio 
	ac ymdrech ar y cyd i sicrhau canlyniadau lles i gymunedau. Rhoddodd Fforwm Gwerth 
	Cymdeithasol y bartneriaeth y gorau i gyfarfod am gyfnod byr yn gynnar yn y pandemig, cyn, fel 
	llawer o rai eraill, symud i weithgareddau ar-lein. Sefydlwyd 13 o rwydweithiau ardal yn gyflym i 
	gefnogi'r ymateb cymunedol i'r pandemig, ac mae'r rhwydweithiau hyn bellach yn gysylltiedig 
	dros y sir gyfan sy'n helpu i fodloni gofynion y fforwm. Cafodd y Gronfa Gwerth Cymdeithasol 
	ei dargyfeirio i Dîm Ymateb Brys Gwasanaethau Cymunedol y sir yn ystod hanner cyntaf y 
	flwyddyn, cyn ailddechrau yn yr Hydref i gefnogi'r gwaith o ddatblygu mentrau newydd.
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	Game Changers

	Yn dilyn cymorth gan y Gronfa Symud Ymlaen 
	Yn dilyn cymorth gan y Gronfa Symud Ymlaen 
	Gwerth Cymdeithasol, fe wnaeth y Prosiect Game 
	Changers sy’n pontio cenedlaethau recriwtio a 
	hyfforddi myfyrwyr chweched dosbarth i ddarparu 
	cymorth digidol i bobl ynysig ym Mhowys.

	Cyflwynodd y disgyblion rai galwadau fideo 
	Cyflwynodd y disgyblion rai galwadau fideo 
	rhyngweithiol gyda phreswylwyr oedrannus mewn 
	cartrefi gofal lleol, y mae llawer ohonynt yn dioddef 
	o ddementia.

	Bu'r trigolion yn sgwrsio â'r bobl ifanc am eu 
	Bu'r trigolion yn sgwrsio â'r bobl ifanc am eu 
	bywydau ac yn rhannu ffotograffau, gan fynd â nhw 
	ar daith i ail-fyw eu hatgofion!

	Mae'r profiad hefyd wedi rhoi cipolwg i'r bobl ifanc ar yr hyn a all helpu pobl hŷn i deimlo'n 
	Mae'r profiad hefyd wedi rhoi cipolwg i'r bobl ifanc ar yr hyn a all helpu pobl hŷn i deimlo'n 
	llai ynysig.

	Wrth edrych i'r dyfodol, mae'r myfyrwyr yn gobeithio cynnal mwy o sesiynau cymorth 
	Wrth edrych i'r dyfodol, mae'r myfyrwyr yn gobeithio cynnal mwy o sesiynau cymorth 
	wyneb yn wyneb pan fydd cyfyngiadau'n llacio, i helpu pobl hŷn i ddefnyddio technoleg a 
	theimlo'n fwy cysylltiedig.

	Mae rhagor o wybodaeth am y Prosiect Game Change ar gael ar eu tudalen facebook -
	Mae rhagor o wybodaeth am y Prosiect Game Change ar gael ar eu tudalen facebook -
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	Eleni, nifer y bobl a gymerodd ran mewn gwerth cymdeithasol ym Mhowys 
	Eleni, nifer y bobl a gymerodd ran mewn gwerth cymdeithasol ym Mhowys 
	Eleni, nifer y bobl a gymerodd ran mewn gwerth cymdeithasol ym Mhowys 
	oedd 14,323 a nifer yr oriau gwirfoddol a roddwyd oedd 16,153.

	Er gwaethaf llawer o gyfyngiadau oherwydd y pandemig, llwyddodd y bartneriaeth i ddatblygu a 
	Er gwaethaf llawer o gyfyngiadau oherwydd y pandemig, llwyddodd y bartneriaeth i ddatblygu a 
	chyflawni 33 o fentrau gwerth cymdeithasol. Yn amlwg yn cael effaith ar lawr gwlad, dywedodd 
	1,013 o bobl fod y mentrau wedi helpu i wella eu lles a dywedodd 168 fod eu hangen am 
	wasanaethau cymorth statudol wedi gostwng o ganlyniad.
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	Mae'r Bwrdd yn defnyddio ei ddyraniad o Gronfa Gofal Integredig (ICF) Llywodraeth Cymru fel 
	Mae'r Bwrdd yn defnyddio ei ddyraniad o Gronfa Gofal Integredig (ICF) Llywodraeth Cymru fel 
	Mae'r Bwrdd yn defnyddio ei ddyraniad o Gronfa Gofal Integredig (ICF) Llywodraeth Cymru fel 
	adnodd allweddol.

	Gwneir penderfyniadau ynghylch defnyddio cyllid ICF ar y cyd gan aelodau'r Bwrdd. Cyflwynir 
	Gwneir penderfyniadau ynghylch defnyddio cyllid ICF ar y cyd gan aelodau'r Bwrdd. Cyflwynir 
	cynigion ar gyfer sut y caiff ei ddefnyddio gan bartneriaethau'r Bwrdd (Dechrau'n Dda, 
	Byw'n Dda, Heneiddio'n Dda) sy'n cynnwys mewnbwn rhanddeiliaid eraill a chynrychiolwyr 
	dinasyddion/gofalwyr.

	Mae'r gwariant ar gyllid ICF wedi'i fonitro'n agos. Nid yn unig mae hyn yn sicrhau rheolaeth ariannol 
	Mae'r gwariant ar gyllid ICF wedi'i fonitro'n agos. Nid yn unig mae hyn yn sicrhau rheolaeth ariannol 
	dda ar y cyllid ond hefyd yn manteisio i'r eithaf arno. Mae arian ychwanegol hefyd wedi'i neilltuo ar 
	gyfer rhai prosiectau ac mae cyfraniadau sylweddol o hyd o ran amser ac adnoddau staff.

	Mae ffynonellau eraill o gyllid Llywodraeth Cymru wedi'u defnyddio i helpu adnoddau weithio, 
	Mae ffynonellau eraill o gyllid Llywodraeth Cymru wedi'u defnyddio i helpu adnoddau weithio, 
	yn benodol Cyllid Trawsnewid. Wrth i'r Bwrdd barhau i ddatblygu, bydd yn parhau i chwilio am 
	gyfleoedd i gael gafael ar gyllid arall er mwyn gwneud y mwyaf o gyrhaeddiad ac effaith ei waith.

	Roedd rhai o'r adnoddau eraill a ddefnyddiwyd yn benodol ar gyfer 2020-21 yn cynnwys Cronfa 
	Roedd rhai o'r adnoddau eraill a ddefnyddiwyd yn benodol ar gyfer 2020-21 yn cynnwys Cronfa 
	Ymchwydd Covid (a ddefnyddiwyd o fis Ebrill i fis Rhagfyr 2020 i ymateb i bwysau cynyddol 
	yn y system iechyd a gofal o ganlyniad i'r pandemig) a chronfeydd Rhyddhau i Adfer ac Asesu 
	ychwanegol (D2RA) (a ddyrannwyd yn ail hanner 2020-21 ac a ddosbarthwyd ar draws 15 
	prosiect).

	Dyma ddadansoddiad o'r arian a neilltuwyd i Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Powys ar gyfer 2020-21:
	Dyma ddadansoddiad o'r arian a neilltuwyd i Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Powys ar gyfer 2020-21:
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	£450k
	£450k


	D2RA
	D2RA
	D2RA

	£417k
	£417k
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	Cronfa Ymchwydd 
	Cronfa Ymchwydd 
	Cronfa Ymchwydd 
	Covid

	£538k
	£538k


	Refeniw ICF
	Refeniw ICF
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	£4.4m
	£4.4m
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	Trawsnewid
	Trawsnewid

	£1.8m
	£1.8m


	Cyfalaf ICF
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	£2.2m
	£2.2m
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	Wrth edrych i'r dyfodol, prif bwyslais y bartneriaeth yw adnewyddu ei rhaglen waith yn dilyn 
	Wrth edrych i'r dyfodol, prif bwyslais y bartneriaeth yw adnewyddu ei rhaglen waith yn dilyn 
	Wrth edrych i'r dyfodol, prif bwyslais y bartneriaeth yw adnewyddu ei rhaglen waith yn dilyn 
	Covid. Bydd angen i asiantaethau gydweithio'n agos - fel y gwnaethant dros y flwyddyn 
	ddiwethaf - i fyfyrio ar y pandemig, ystyried y gwersi a ddysgwyd, a defnyddio hyn i helpu i 
	gryfhau trefniadau partneriaeth wrth symud ymlaen. Mae'n gyfle unigryw i harneisio'r cydweithio 
	a gafodd ei sbarduno eleni a manteisio i'r eithaf ar y buddiannau hynny. Bydd meysydd pwyslais 
	allweddol eraill yn cynnwys:


	
	
	

	
	

	
	


	Gwerthuso ac Effaith
	Gwerthuso ac Effaith
	Gwerthuso ac Effaith
	 –pwyslais ar ddeall a dangos lle 
	mae gweithgarwch integredig yn gwneud gwahaniaeth 
	gwirioneddol, wedi'i lywio gan raglen werthuso ar draws 
	ffrydiau ariannu'r Bwrdd

	Ymgorffori ac Uwchsgilio
	Ymgorffori ac Uwchsgilio
	 – parhau i gyflwyno gweithgarwch 
	sydd wedi dangos ffyrdd gwell o weithio a gwell canlyniadau ar 
	gyfer unigolion ym Mhowys, gan ganolbwyntio ar gynnal y gwaith 
	hwn a / neu ei uwchsgilio drwy gyfleoedd ariannu yn y dyfodol

	Lles Gogledd Powys
	Lles Gogledd Powys
	– Ailsefydlu cysylltiadau â chymunedau, 
	defnyddwyr gwasanaethau a gweithwyr proffesiynol allweddol 
	o bob rhan o iechyd, gofal cymdeithasol a'r trydydd sector i 
	lunio a dylunio cam nesaf y campws  lles amlasiantaethol. Bydd 
	ymgysylltu â phartneriaid a'r gymuned yn dechrau yn yr hydref ar 
	ôl lansio'r model gofal a lles integredig ym Mhowys.
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