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Cyflwyniad
Mae Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Powys wedi paratoi'r adroddiad1 hwn fel sy'n ofynnol gan Ddeddf Gwasanaethau
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. Fe'i paratowyd yn unol â chanllawiau 2021 a gynhyrchwyd gan Lywodraeth
Cymru ynghylch cynhyrchu Adroddiadau2 Sefydlogrwydd y Farchnad ac felly dyma'r cyntaf o'i fath.
Mae'r adroddiad yn canolbwyntio ar wasanaethau3 gofal cymdeithasol a reoleiddir ym Mhowys; yn arbennig:
•
•
•
•

digonolrwydd ac ansawdd cyffredinol darpariaeth y gwasanaethau hynny,
tueddiadau cyfredol neu dueddiadau sy’n datblygu sy'n effeithio ar y gwasanaethau hynny
heriau sylweddol sy'n wynebu'r gwasanaethau hynny
ac effaith comisiynu ac ariannu ar swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol.

Mae'r adroddiad hefyd yn ystyried y ddarpariaeth ehangach o wasanaethau nad ydynt yn cael eu rheoleiddio a
gwasanaethau cymunedol.
Bwriad yr adroddiad yw helpu Cyngor Sir Powys a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys i ddeall yn well y farchnad gofal
cymdeithasol yn ardal RPB Powys, yn enwedig o ran gwasanaethau a reoleiddir.
Bwriedir hefyd y bydd y wybodaeth yn yr adroddiad o ddiddordeb i ddarparwyr gwasanaethau gofal cymdeithasol
presennol a darpar ddarparwyr gwasanaethau gofal cymdeithasol, yn ogystal â dinasyddion, yn enwedig unigolion ag
anghenion gofal a chymorth, eu teuluoedd, a gofalwyr, a'r rhai sy'n eirioli ac yn gweithio ar eu rhan.
Dylid ystyried yr adroddiad hwn ar y cyd ag Asesiad Cyfredol Powys o Anghenion y Boblogaeth. Gyda'i gilydd, bwriedir
i'r astudiaethau hyn roi darlun cynhwysfawr o'r galw a'r cyflenwad presennol ac arfaethedig i'r rhai sy'n comisiynu
gofal a chymorth ym Mhowys.
Mae'r adroddiad hwn hefyd yn cyd-fynd â Datganiadau Sefyllfa'r Farchnad a gynhyrchwyd gan Gyngor Sir Powys a
Bwrdd Iechyd Addysgu Powys. Mae'r dogfennau hynny'n archwilio anghenion, tueddiadau a gofynion gwasanaeth y
boblogaeth ar gyfer amrywiaeth o anghenion gofal gwahanol yn fanylach nag sy'n bosibl o fewn cyfyngiadau'r
Adroddiad hwn ar Sefydlogrwydd y Farchnad a'u bwriad yw rhoi'r wybodaeth fanwl sydd ei hangen ar ddarparwyr
gwasanaethau presennol a darpar ddarparwyr gwasanaethau i wneud cais neu dendro am ddarparu gwasanaethau o'r
fath ym Mhowys.
Yn ogystal â sefydlu'r lefelau presennol o ddigonolrwydd, mae'r adroddiad hefyd yn ystyried y ffactorau sy'n debygol
o effeithio ar ddigonolrwydd yn ystod oes yr asesiad presennol o anghenion y boblogaeth. Mae’r rhain yn cynnwys:
•
•
•

newid mewn patrymau galw
disgwyliadau newidiol pobl ym Mhowystueddiadau cyfredol a thueddiadau sy'n dod i'r amlwg
heriau, risgiau a chyfleoedd

1

I gael rhagor o wybodaeth am Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Powys, ewch i: HAFAN | Powys RPB
"Cyhoeddir y cod ymarfer ar gyfer awdurdodau lleol (Rhan 1) o dan adran 145 o Ddeddf 2014, sy'n rhoi'r pŵer i Weinidogion
Cymru ddyroddi codau ar arfer swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i awdurdodau lleol,
gan weithio mewn partneriaeth i arfer eu swyddogaethau mewn perthynas ag adroddiadau sefydlogrwydd y farchnad, weithredu
yn unol â'r gofynion yn y cod hwn. ...... Mae'r cod yn disgrifio sut y bydd awdurdodau lleol yn cynnal asesiadau sefydlogrwydd y
farchnad, a'r hyn y mae angen ei gynnwys mewn adroddiadau ar sefydlogrwydd y farchnad. Mae'n disgrifio sut mae adroddiadau
sefydlogrwydd y farchnad yn ymwneud ag asesiadau o anghenion y boblogaeth a chynlluniau ardal ac yn nodi'r amserlen ar gyfer
cynnal asesiadau a chyflwyno'r adroddiadau." - Cod Ymarfer a Chanllawiau o dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant
(Cymru) 2014 29 Mawrth 2021
3
Gwasanaethau a reoleiddir yw'r rhai a restrir yn Atodlen 1 i Ddeddf 2016. Maen nhw wedi'u cofrestru gydag Arolygiaeth Gofal
Cymru yn unol â rheoliadau a wneir o dan y Ddeddf honno. Y gwasanaethau yw Cartrefi gofal, gofal cartref, maethu, mabwysiadu,
lleoliadau oedolion, eiriolaeth, llety diogel (i blant) a chanolfannau preswyl i deuluoedd.
2
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•

sut y bydd pob un o'r rhain yn effeithio ar ddigonolrwydd y ddarpariaeth wrth symud ymlaen i'r cyfnod pum
mlynedd nesaf (bydd hyn yn gysylltiedig ag asesu sefydlogrwydd marchnadoedd lleol ar gyfer gwasanaethau gofal
a chymorth a reoleiddir a gwasanaethau gofal a chymorth eraill)
a sut y bydd pob un o'r rhain yn effeithio ar ddigonolrwydd y ddarpariaeth wrth symud ymlaen i'r cyfnod pum
mlynedd nesaf.

•

Mae'r adroddiad hwn hefyd yn ceisio ateb rhai cwestiynau allweddol eraill:
•

ydy ystod a lefel y gofal a'r cymorth yn ddigon da i ddiwallu'r angen presennol a'r angen a ragwelir a nodwyd yn yr
asesiad o anghenion y boblogaeth?
ydy'r gofal a'r cymorth a ddarperir o ansawdd digonol i ddiwallu anghenion unigolion a'u galluogi i gyflawni eu
canlyniadau llesiant personol?
ydy unigolion yn cael digon o ddewis a dweud eu dweud o ran sut a ble y darperir gofal a chymorth, ac i ba raddau
mae gofal a chymorth yn cael eu cyd-gynhyrchu gyda defnyddwyr a gofalwyr?
ble mae'r bylchau a'r meysydd sy'n peri pryder – h.y. lle nad yw'r cyflenwad yn ddigonol i ateb y galw – a beth yw'r
prif resymau dros hyn a'r gwersi a ddysgwyd?
beth yw effaith debygol patrymau galw newidiol, disgwyliadau newidiol, a thueddiadau newydd a rhai sy'n dod i'r
amlwg, ar ddigonolrwydd gofal a chymorth wrth symud ymlaen?

•
•
•
•

Dyma'r Adroddiad Sefydlogrwydd y Farchnad cyntaf a gynhyrchwyd gan Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Powys.
Rhagwelir y bydd adroddiadau pellach yn cael eu cynhyrchu bob 5 mlynedd ac y bydd y fersiynau dilynol hyn yn
adeiladu ar y data a'r dadansoddiad yn yr adroddiad hwn.
Drwy gydol y ddogfen hon byddwn yn cyfeirio at ddogfennau, adroddiadau a darnau o ddeddfwriaeth a chanllawiau i
gefnogi'r adroddiad. Cyfeiriwch at ddiwedd yr adroddiad am ddogfennau a dolenni gwe i gael gwybodaeth fanylach.
Sut i ddarllen yr adroddiad hwn
Mae'r adroddiad hwn wedi'i strwythuro mewn adrannau ar wahân. Mae'r rhan gychwynnol (tudalennau 4 i 37) yn
cyflwyno trosolwg o ffactorau digonolrwydd a sefydlogrwydd yn ogystal â threfniadau partneriaeth yn gyffredinol ac
ar gyfer yr adroddiad hwn. Bydd yr ail ran (ewch yma) yn rhoi mwy o fanylion am ffactorau fel ansawdd, digonolrwydd
a thueddiadau yn ogystal â gwasanaethau nad ydynt yn cael eu rheoleiddio.

Paratowyd yr Adroddiad gan:

Rhestru awduron/rhanddeiliaid
•
•
•
•
•

Cyngor Sir Powys
Bwrdd Iechyd Addysgu Powys
Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Pen-y-bont ar Ogwr
Darparwyr a gomisiynwyd
Gwasanaethau cymunedol a grwpiau cymunedol

Golygyddol
• Martin Heuter – Uwch Reolwr Comisiynu Strategol
• Joe Wellard - Rheolwr Comisiynu Strategol a Phrosiectau - Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol
• Peter Lathbury – Rheolwr Comisiynu Strategol Llety Pobl Hŷn
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Adran 1 – Trosolwg o ddigonolrwydd, sefydlogrwydd a threfniadau partneriaeth
Crynodeb gweithredol a heriau allweddol
Bydd yr adroddiad hwn yn dangos sut mae Cyngor Sir Powys, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys a chydweithwyr yn y
trydydd sector a phartneriaid eraill yn cynllunio ac yn darparu gwasanaeth i blant, oedolion ag anableddau a phobl
hŷn. Mae rhai negeseuon allweddol yn rhedeg drwy'r adroddiad hwn nad ydynt yn unigryw i Bowys ac sydd wedi cael
eu hadrodd dros amser yn y cyfryngau cenedlaethol a thrwy sefydliadau fel Cronfa'r Brenin neu Gomisiynydd Pobl Hŷn
Cymru, i enwi ond rhai. Y negeseuon hyn yw
•

•
•

•

•

•

•

•
•

Mae cyllid ar gyfer y sector cyhoeddus yn gyffredinol a gwasanaethau cymdeithasol yn arbennig wedi bod o
dan bwysau sylweddol ers 2010; mae'r mesurau llymder a gymerwyd gan lywodraethau olynol ar ôl y
ddamwain ariannol yn 2008/9 wedi dweud ar gyllidebau a'r gallu i ariannu gwasanaethau a rheoli yn hytrach
nag ymateb i farchnadoedd;
Roedd gwasanaethau ataliol ymhlith y rhai cyntaf i wynebu heriau sylweddol ac mae'r rhain wedi lleihau dros
amser yn unol â phwysau'r gyllideb;
Mae'r pandemig wedi cyfrannu at alw cynyddol eisoes am wasanaethau i bobl hŷn a phlant; deellir bod llawer
o bobl bellach yn cyflwyno i Gynghorau a'r GIG gyda chyflyrau sydd wedi gwaethygu oherwydd nad yw pobl yn
gweld eu meddyg teulu neu wasanaethau arbenigol, a thrwy hynny fod eu hanghenion wedi mynd yn fwy ac
yn fwy cymhleth;
Mae Cyngor Sir Powys a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys wedi gweld pwysau sylweddol i ddarparu gofal cartref
i bobl hŷn a phobl sy'n agored i niwed yn y gymuned. Yn anffodus, mae amseroedd aros am becynnau gofal
newydd wedi cynyddu dros y flwyddyn ddiwethaf. Yn anochel, fe wnaeth hyn arwain (ac yn dal i arwain) at
gleifion yn profi oedi cyn gadael yr ysbyty gyda phecyn gofal unwaith y byddant yn addas yn feddygol i'w
rhyddhau. Disgwylir i'r sefyllfa hon barhau yn y tymor byr hyd nes y bydd mesur a roddwyd ar waith gan y
Cyngor a'r Bwrdd Iechyd yn darparu atebion tymor hwy.
Mae gofalwyr anffurfiol/teuluol wedi bod yn gweithio'n ddiflino, yn enwedig yn ystod y pandemig i ofalu am
eu perthnasau, eu ffrindiau a'u cymdogion. Fodd bynnag, mae llawer o ofalwyr wedi dychwelyd i'r gwaith, gan
adael bylchau sylweddol yn y ddarpariaeth.
Mae cymunedau wedi dod at ei gilydd i gefnogi pobl sy'n agored i niwed lle nad oedd a nad yw gwasanaethau
cyflogedig yn gallu darparu'r cymorth 'lefel isel' fel mae’n cael ei alw yn aml. Yn wir, mae'r cymorth hwn yn
darparu'r sylfaen ar gyfer pobl sy'n agored i niwed ond rhaid deall bod y cymorth hwn yn costio.
Drwy gydol 2020 a 2021, fe wnaeth System Gwybodaeth Gofal Cymunedol Cymru (WCCIS), gynllunio a chaffael
i ganiatáu i nyrsys cymunedol, timau iechyd meddwl, gweithwyr cymdeithasol a therapyddion yr offer digidol
sydd eu hangen arnynt i weithio'n well gyda'i gilydd, datblygwyd sawl methiant o ran perfformiad, gan arwain
at risgiau sylweddol o ran gwasanaethau. Cafodd y materion perfformiad hyn eu dwysáu ar lefel genedlaethol
ac mae cwestiynau'n parhau ynghylch effeithiolrwydd y system wrth symud ymlaen.
Yn olaf, rydym ni’n awr yn wynebu argyfwng 'costau byw' gyda chwyddiant yn rhedeg ar lefelau nad ydyn ni
wedi’u profi ers cenhedlaeth, gan wthio llawer o unigolion, teuluoedd a busnesau i sefyllfaoedd heriol.
Mae ein darparwyr a'r Cyngor, y Bwrdd Iechyd a darparwyr y Trydydd Sector wedi cael trafferth ers peth amser
i gadw a recriwtio staff. Daeth y duedd hon hyd yn oed yn fwy amlwg yn ystod y pandemig ac yn enwedig ers
canol 2021 mae staff wedi gadael eu rolau, weithiau am rolau llai heriol na'r rhai mewn gwasanaethau rheng
flaen gofal cymdeithasol neu drwy ymddeoliad cynnar. Er bod y duedd hon yn cael ei theimlo ledled y DU, mae
Powys fel sir wledig iawn yn gweld cyfnod arbennig o heriol.

Yn y cyd-destun hwn mae'r partneriaid ym Mhowys wedi darparu a chomisiynu gwasanaethau a nod y ddogfen hon
yw disgrifio'n eithaf manwl sut mae gwasanaethau i blant, pobl ifanc, oedolion ag anableddau, pobl hŷn a gofalwyr
wedi bod gweithio gyda'i gilydd ac yn gweithio gyda’i gilydd. Mae'r adroddiad hwn yn esbonio'n fanwl nid yn unig "fel
y mae" ond hefyd sut mae partneriaid yn dehongli'r wybodaeth sydd ar gael iddyn nhw a sut y bydd hyn yn arwain at
benderfyniadau gwybodus ar gyfer comisiynu a darparu ar gyfer gwasanaethau diogel o ansawdd uchel wrth symud
ymlaen.
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Cyd-destun Polisi
Datblygwyd yr Adroddiad hwn ar Sefydlogrwydd y Farchnad yn erbyn cefndir y pandemig gwaethaf ers dros ganrif, gan
effeithio'n fawr ar bobl sydd angen gofal a'r rhai sy'n gofalu amdanyn nhw – boed yn ddi-dâl neu'n gyflogedig.
Effeithiwyd yn ddifrifol ar ddarparwyr gwasanaethau hefyd ac mae pwysau presennol y gweithlu wedi cynyddu. Mae
heriau'r pandemig wedi cyflwyno llawer iawn o ansicrwydd i farchnadoedd gofal – gan wneud yr adroddiad hwn yn
amserol ac yn hanfodol iawn i'n galluogi i ystyried ein cyfeiriad wrth gomisiynu a darparu gwasanaethau cymorth
wedi'u rheoleiddio a heb eu rheoleiddio ym Mhowys.
Mae'r sector hefyd wedi bod yn delio â heriau systematig hanesyddol sydd bellach yn cael eu mwyhau oherwydd y
pandemig4. Dros y degawd diwethaf, mae'r pwysau galw ar wasanaethau gofal cymdeithasol wedi'u dwysáu gan lymder
ariannol ar draws gwasanaethau cyhoeddus. Mae llai o arian ar gyfer awdurdodau lleol a blaenoriaethau sy'n cystadlu
â'i gilydd wedi cyfyngu ar y cyfraddau y gall awdurdodau lleol (a'r Bwrdd Iechyd) eu talu am ofal ac wedi rhoi pwyslais
anghymesur ar yr economi yn hytrach nag ansawdd a gwell canlyniadau.
Mae Bwrdd Iechyd Addysgu Powys a Chyngor Sir Powys yn gyfrifol am wasanaethau o fewn yr un ardal ddaearyddol
(Sir Powys), sy'n dod â manteision amlwg i gydweithredu i gyflawni canlyniadau y cytunwyd arnynt. Dros y degawd
diwethaf, mae'r pwysau galw ar wasanaethau gofal cymdeithasol wedi'u dwysáu gan lymder ariannol ar draws
gwasanaethau cyhoeddus. Mae llai o arian ar gyfer awdurdodau lleol a blaenoriaethau sy'n cystadlu â'i gilydd wedi
cyfyngu ar y cyfraddau y gall awdurdodau lleol (a'r Bwrdd Iechyd) eu talu am ofal ac wedi rhoi pwyslais anghymesur ar
yr economi yn hytrach nag ansawdd a gwell canlyniadau. Mae darparwyr (yn enwedig y rhai sy'n rhedeg cartrefi gofal
i bobl hŷn) wedi dweud nad yw prisiau wedi cadw i fyny â'u costau a bod eu hanallu i dalu staff ar lefelau cystadleuol
yn gwaethygu pwysau parhaus y gweithlu. Mae pwysau parhaus ar gyllidebau'r sector cyhoeddus wedi effeithio ar allu
comisiynwyr i flaenoriaethu buddsoddiad mewn gwasanaethau a chymorthataliol yn y gymuned. Yn 2018 nododd
Ymchwiliad Pwyllgor Cyllid Llywodraeth Cymru i "Y gost o ofalu am boblogaeth sy'n heneiddio3"; "mae'r dystiolaeth yn
dangos bod pwysau ariannol, ynghyd â phoblogaeth gynyddol, yn arwain at ddiffyg ariannol", mae Comisiynwyr hefyd
wedi dweud bod prisiau lleoliadau mewn lleoliadau gofal i blant ac oedolion o oedran gweithio hefyd yn cynyddu. Mae
adnoddau prin wedi cael eu hamsugno wrth dalu am leoliadau mewn gwasanaethau statudol ar draul cymorth ataliol,
gan ysgogi lefelau pellach o angen nas diwallwyd a gwaethygu'r duedd tuag at gymhlethdod cynyddol gan nad yw
anghenion yn cael sylw'n gynnar.
Er bod yr heriau hyn yn gyffredin ar draws pob rhanbarth, mae gan Bowys nodweddion arbennig sy'n amlygu pwyslais
yr heriau hyn yn lleol. Yn gyntaf, mae Powys yn wledig yn bennaf. Yn ail, mae'r boblogaeth o oedran gweithio yn
gostwng, tra bod niferoedd cynyddol o bobl hŷn yn ymddeol yn y sir ac i'r sir ac oedolion yn byw'n hirach gyda
chyflyrau iechyd ac Anableddau Dysgu. Mae gan y ddwy agwedd gryn ddylanwad dros y farchnad gofal lleol, yn
benodol:
•
•

cost a logisteg ychwanegol darparu gwasanaethau o fewn cymunedau ynysig;
mwy o alw am iechyd a gofal yn union fel mae'r gweithlu a'r gronfa ofalwyr bosibl yn

crebachu.

Mae'r cyd-destun polisi cenedlaethol ehangach yn un o ymgyrch hirdymor i helpu pobl i fyw'n annibynnol yn y
gymuned a lleihau dibyniaeth ar ofal preswyl, fel sy’n cael ei ddisgrifio ym mhapur polisi Llywodraeth Cymru "Cymru
Iachach". Mae hyn yn berthnasol ar draws grwpiau poblogaeth ac mae wedi'i ysgogi gan ddisgwyliadau newidiol y
cyhoedd yn ogystal ag ymwybyddiaeth na fydd gwasanaethau gofal cymdeithasol, gyda phoblogaeth sy'n heneiddio'n
gyflym, yn gynaliadwy heb well atal a chymorth cymunedol. I blant, mae pwyslais tebyg ar atal a galluogi plant i fyw'n
ddiogel gyda'u teuluoedd eu hunain lle bynnag y bo modd. Mae atal ac ymyrryd yn gynnar yn elfennau allweddol o'r
agenda llesiant – fel sydd wedi’i nodi yn Neddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 ac yn fwy
diweddar yng nghynllun Cymru Iachach Llywodraeth Cymru a ddiweddarwyd yn 20216. Mae'r ddau yn ceisio gwella

4

Sut mae Covid-19 wedi mwyhau rhai o broblemau allweddol gofal cymdeithasol | Cronfa'r Brenin (kingsfund.org.uk)
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canlyniadau i bobl drwy fynd i'r afael â'r heriau cenedlaethol hirdymor fel annhegwch ym maes iechyd, heneiddio a
newid yn yr hinsawdd mewn ffyrdd sydd o fudd i genedlaethau'r dyfodol yn ogystal â'r boblogaeth bresennol. Mae
Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn nodi nodau hirdymor uchelgeisiol ar gyfer Cymru ac yn ei
gwneud yn ofynnol i bob ardal gynhyrchu asesiadau llesiant a Chynlluniau Llesiant lleol.
Mae cyfraniad gofalwyr di-dâl yn agwedd bwysig ar sefydlogrwydd a gweithgarwch digonolrwydd y farchnad
ranbarthol. Gan adeiladu ar y weledigaeth ar gyfer 'Cymru Iachach', lansiwyd Strategaeth genedlaethol ar gyfer
Gofalwyr Di-dâl ym mis Mawrth 2021, a oedd yn ymrwymo i "ymgorffori'r agweddau ataliol... yn fwy effeithiol mewn
gwasanaethau cyhoeddus a symud darparwyr gwasanaethau allweddol, gan gynnwys y trydydd sector, tuag at fodel
gwell o gymorth i ofalwyr di-dâl." Adlewyrchir y thema hon drwy gydol yr adroddiad hwn gyda phennod penodol a'n
'cynllun ar dudalen' sydd i'w gweld yma. Ein Strategaethau a Chynlluniau ar Dudalen - Cyngor Sir Powys.
Mae partneriaeth a chydweithredu yn thema allweddol arall. Sefydlwyd Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol i gydnabod
mai'r ffordd orau o sicrhau canlyniadau da i bobl yw drwy wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol integredig – gyda
phartneriaid yn rhannu gweledigaeth ac agenda gyffredin, gan gydweithio'n dda ar lefel leol ac ar draws y rhanbarth.
Mae'r gofynion i gynhyrchu Asesiadau o Anghenion Fferyllol ac Asesiadau Llesiant dan oruchwyliaeth Byrddau
Gwasanaethau Cyhoeddus lleol yn rhan o'r system hon o drefniadau partneriaeth, fel y mae Adroddiadau
Sefydlogrwydd y Farchnad wrth gwrs.
Ym mis Ionawr 2021, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru Bapur Gwyn yn nodi uchelgais i ail-gydbwyso gofal a chymorth5.
Mae 'ail-gydbwyso' yn cynnwys ymrwymiad penodol i economi gymysg o ddarpariaeth 'fel nad oes gorddibyniaeth ar
y sector preifat (gan gynnwys y sector gwirfoddol ac elusennol), na monopoli i'r cyfeiriad arall', ond fe'i diffinnir yn fwy
eang fel set o ddisgrifyddion o'r newid i'r system a geisir:
Mae'r Rhaglen Lywodraethu yn mynd ymhellach mewn perthynas â Gwasanaethau Plant, gan ymrwymo i 'ddileu elw
preifat o ofal plant sy'n derbyn gofal yn ystod tymor nesaf y Senedd' (2026-31). Er bod y cyfeiriad wedi'i nodi, mae
rhagor o fanylion am sut y bydd hyn yn cael ei gyflawni, ac rydym ni’n disgwyl yr agenda ail-gydbwyso ehangach. Yn y
cyfamser, mae'r adroddiad hwn yn gyfle i bwyso a mesur y marchnadoedd gofal a chymorth ym Mhowys (a'r siroedd
cyfagos gyda phwy rydym ni’n cydweithio ac asesu i ba raddau mae angen ail-gydbwyso).

5

Datganiad Ysgrifenedig: Ail-gydbwyso'r Papur Gwyn ar Ofal a Chymorth - y camau nesaf (29 Hydref 2021) | LLYW. CYMRU
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Methodoleg
Mae'r Adroddiad ar Sefydlogrwydd y Farchnad wedi'i lunio gan bum prif ffynhonnell dystiolaeth;
• Dadansoddi data, o ffynonellau cyhoeddedig a chasgliadau data pwrpasol gan Gyngor Sir Powys, Bwrdd Iechyd
Addysgu Powys a phartneriaid yn y trydydd sector;
• Adolygu dogfennau, strategaethau a chynlluniau polisi allweddol;
• arolwg gyda phartneriaid yn y trydydd sector;
• dogfennau a luniwyd yn arbennig yn ystod y pandemig, e.e., bwriadau comisiynu a manylebau gwasanaeth;
• Gwybodaeth o'r rhaglen ymgysylltu i lywio'r Asesiad o Anghenion y Boblogaeth (PNA) ac Asesiadau Llesiant, gan
gynnwys ymgysylltu â dinasyddion, unigolion ag anghenion gofal a chymorth a'u gofalwyr.
Gyda'i gilydd, mae'r rhain yn darparu sylfaen dystiolaeth gref. Mae gweithio gyda'r timau sy'n gyfrifol am yr Asesiadau
o Anghenion y Boblogaeth a Lles wedi helpu i fanteisio i’r eithaf ar synergeddau ac osgoi dyblygu.
Cynhaliwyd yr asesiad o gartrefi gofal i bobl hŷn yn gyntaf ac ystyriwyd sefydlogrwydd a digonolrwydd y rhan hon o'r
farchnad. Roedd hyn yn gyfle i dreialu rhai o'r dulliau a gyflwynwyd wedyn ar draws mathau eraill o wasanaethau a
reoleiddir.
Penderfynwyd cysylltu'r adroddiad hwn yn agos â'r ddogfen ganllaw a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru. Bydd hyn
yn ei gwneud yn haws, yn enwedig i lunwyr polisi, werthfawrogi'r dystiolaeth rydym ni’n ei darparu yn eu cyd-destun.
Mae elfen o ddyblygu drwy'r ddogfen yn y gwahanol benodau oherwydd geiriad y canllawiau, rydym ni wedi ceisio
cadw'r rhain mor isel â phosibl.

Cyd-destun demograffig a daearyddol
Mae Powys yn cwmpasu chwarter tir Cymru ac mae'n sir fawr, wledig sydd â dwysedd poblogaeth isel (26 o bobl fesul
metr sgwâr/km o gymharu â 148 o bobl fesul metr sgwâr/km yng Nghymru).
Mae nodweddion pwysig poblogaeth Powys6 sy'n effeithio ar yr angen am wasanaethau a reoleiddir a sut maen nhw’n
cael eu darparu yn cynnwys:
•
•
•
•
•
•

Mae amcangyfrifon poblogaeth yn dangos bod 133,030 o bobl yn byw ym Mhowys7
Mae poblogaeth Powys yn hŷn na phoblogaeth Cymru a phoblogaeth y DU yn gyffredinol
Rhagwelir y bydd poblogaeth Powys yn parhau i gynyddu ei hoedran cyfartalog ac i gynyddu o ran maint yn y
blynyddoedd i ddod
Mae gan Bowys 58,345 o aelwydydd, gyda maint cyfartalog aelwydydd o 2.2 person
Mae categori MALIC Mynediad at Wasanaethau yn dangos yn gyffredinol bod 75% (59) o ACEHI ym Mhowys
ymhlith y 30% mwyaf difreintiedig yng Nghymru gyfan
Mae dros hanner (58.7%) poblogaeth Powys yn byw mewn pentrefi, pentrefannau, neu aneddiadau gwasgaredig
(Cymru: 17.1%, Cyfrifiad 2011, SYG) a rhaid iddynt deithio'n bell i gael mynediad at wasanaethau neu gyfarfod ag
eraill

6

Mae rhagor o wybodaeth am boblogaeth Powys a dadansoddiad o'i hanghenion gwasanaeth presennol ac yn y
dyfodol yn Asesiad o Anghenion Poblogaeth Powys 2022 Asesiad o Anghenion y Boblogaeth (powysrpb.org).
7

Y Swyddfa Ystadegau Gwladol, Amcangyfrifon canol blwyddyn 2020
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Mae gan Bowys boblogaeth oedran hŷn sy'n fwy na chyfartaledd Cymru a'r DU. Mae trigolion Powys sy’n 65 mlwydd
oed a throsodd yn cyfrif am 27% o'n poblogaeth, cyfartaledd Cymru yw 21% a 19% yn y DU.
Ardal

# o bobl dros 60 mlwydd oed

# o bobl dros 80 mlwydd oed

Y Trallwng a Threfaldwyn

6,100

1,410

Y Drenewydd

5,011

1,010

Llandrindod a Rhaeadr Gwy

5,002

1,093

Aberhonddu

4,842

1,053

Trefyclo a Llanandras

3,880

741

Ystradgynlais

3,483

822

Llanfyllin

3,340

649

Y Gelli a Thalgarth

3,189

649

Crughywel

2,931

568

Llanfair-ym-Muallt a Llanwrtyd

2,448

433

Llanidloes

2,444

523

Machynlleth

2,198

429

Llanfair Caereinion

2,161

357

Oherwydd y boblogaeth oedran uwch hon yn gyffredinol, mae gan Bowys boblogaeth o oedran gweithio is na
chyfartaledd Cymru a'r DU, gyda phobl ifanc 16 i 64 mlwydd oed yn cyfrif am 57% o boblogaeth gyffredinol Powys
(Cymru 61%, DU 62%). Ac yn olaf, mae 16% o drigolion Powys rhwng 0 a 15 mlwydd oed, unwaith eto'n is na
chyfartaledd Cymru a'r DU o 18% a 19% yn y drefn honno.
Mae natur wledig Powys hefyd yn arwain at oblygiadau pwysig o ran sut y gellir darparu gwasanaethau. Nid oes gan y
sir un ganolfan boblogaeth fawr, gyda nifer o drefi marchnad bach yn lle hynny, pob un â'u rhwydweithiau cysylltiedig
o gymunedau gwledig llai.
Mae'r sir wedi'i rhannu'n 7 ardal gymunedol (sydd wedi'u his-rannu ymhellach yn 13 ardal yn seiliedig ar y prif drefi
marchnad) at ddibenion cynllunio a darparu gwasanaethau yn y sector cyhoeddus:
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Y 13 ardal yw:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ardal Aberhonddu
Ardal
Llanfair-ym-Muallt
a
Llanwrtyd
Ardal Crughywel
Ardal Y Gelli a Thalgarth
Ardal Trefyclo a Llanandras
Ardal Llandrindod a Rhaeadr Gwy
Ardal Llanfair Caereinion
Ardal Llanfyllin
Ardal Llanidloes
Ardal Machynlleth
Ardal y Drenewydd
Ardal y Trallwng a Threfaldwyn
Ardal Ystradgynlais

Mae'r crynodiadau poblogaeth uchaf ym Mhowys yn:
•
•
•

Ardal y Trallwng a Threfaldwyn (mae 14% o drigolion Powys yn byw yn yr ardal hon)
Y Drenewydd (mae 13% o drigolion Powys yn byw yn yr ardal hon)
Aberhonddu (mae 11% o drigolion Powys yn byw yn yr ardal hon)

Ardaloedd Llanfair Caereinion, Machynlleth, Llanidloes, Llanfair-ym-Muallt a Llanwrtyd a Chrucywel sydd â'r
poblogaethau lleiaf (mae pob un yn cyfrif am 5% o'r boblogaeth gyfan).8
Mae daearyddiaeth Powys a'i dwysedd poblogaeth tenau yn cyflwyno amrywiaeth o heriau ar gyfer darparu
gwasanaethau o bob math, gan gynnwys:
•
•
•

•
•

Mae gwasanaethau cymunedol haen isel yn aml wedi'u lleoli yn y trefi marchnad ac mae gan bob cymuned ei
rhwydwaith ei hun o ddarpariaeth. Mae hyn yn arbennig o amlwg o ran gwasanaethau'r trydydd sector.
Yn aml, mae'n rhaid cael mynediad at wasanaethau haen uwch mewn lleoliadau y tu allan i'r sir. Mae hyn yn
arbennig o amlwg o ran anghenion gofal iechyd acíwt.
Yn hanesyddol, mae niferoedd isel o'r boblogaeth a dwysedd y boblogaeth wedi golygu nad oedd yn ymarferol
datblygu mathau penodol o wasanaethau arbenigol yn y sir, gan ddibynnu yn hytrach ar y gallu i gomisiynu
lleoliadau mewn mannau y tu allan i'r sir.
Mae dosbarthiad gwasanaethau'n golygu bod angen i breswylwyr deithio i'w defnyddio’n aml (naill ai iddyn nhw
eu hunain neu fel ymwelwyr), ond mae gan y sir rwydwaith trafnidiaeth ac amlder gwasanaethau prin.
Mae gwasanaethau gwybodaeth, cyngor a chymorth yn aml yn ganolog ac yn darparu ar gyfer y sir gyfan, ac mae'n
rhaid cael gafael arnynt o bell dros y ffôn neu ar-lein yn hytrach na thrwy ryngweithio wyneb yn wyneb.

8

Gallwch ddod o hyd i wybodaeth fanylach am boblogaeth, economi a lles Powys ym Manc Gwybodaeth Llesiant Powys
- Banc Gwybodaeth Lles - Powys
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Trosolwg o'r Farchnad
Mae'r pandemig parhaus (er fod ei effaith yn lleihau ar hyn o bryd) wedi cael effaith sylweddol ar bob un ohonom ni,
y cyhoedd, darparwyr a chomisiynwyr. Fel y bydd y ddogfen hon yn dangos, er y bu cyflawniadau rhyfeddol dros yr
ychydig flynyddoedd diwethaf o ran arferion comisiynu, gan ddarparu gwasanaethau wedi'u rheoleiddio, heb eu
rheoleiddio a gwasanaethau cymunedol, mae'r pandemig hefyd wedi tynnu sylw at yr heriau parhaus mewn system
iechyd a gofal yn gyffredinol.
Mae cyfuniad o lymder parhaus yn y sector cyhoeddus ac effaith eang y pandemig yn dwysáu'r pwysau ar y system
gyfan. Mae ansicrwydd yn y farchnad yn llesteirio buddsoddiad preifat ac nid yw lefelau cynyddol o gymhlethdod yn
cael eu cyfateb â chapasiti cyfatebol y gweithlu – gan gynyddu’r pwysau ar sefydlogrwydd y farchnad.
Mae Powys wedi gallu darparu gwasanaethau mewn amgylchedd heriol, o ran ei daearyddiaeth a'i demograffeg, y
cyllid sydd ar gael i'r comisiynwyr a'r darparwyr allweddol a phwysau Covid. Fodd bynnag, mae rhai materion
allweddol wedi'u nodi yn y ddogfen hon sy'n gofyn am arsylwi manwl a chamau gweithredu lle bo angen.
•

Demograffeg: mae hyn yn cael effaith nid yn unig ar y gwasanaethau sydd eu hangen ar gyfer pobl hŷn, ond
hefyd ar y gweithlu. Mae all-lif net o bobl o oedran gweithio o Bowys ac oherwydd ei ddaearyddiaeth a'i
seilwaith, mae recriwtio a chadw staff, ar lefel rheolwyr a rheng flaen, wedi bod yn heriol ac yn parhau i fod
yn heriol. Mae hyn yn ffactor sydd y tu hwnt i reolaeth y sector iechyd a gofal cymdeithasol er bod camau
wedi'u cymryd ac yn cael eu cymryd i hyrwyddo Powys fel sir i fyw a gweithio'n dda (gweler isod y gweithlu).
Rhagwelir y bydd nifer y bobl hŷn ym Mhowys (y rhai dros 65 mlwydd oed) wedi cynyddu bron i 10,000 erbyn
diwedd y degawd ar yr un pryd ag y bydd y diboblogiad oedran gweithio yn digwydd.

•

Daearyddiaeth: fel yr esboniwyd yn yr adran "Cyd-destun Demograffig a Daearyddol", mae Powys yn sir sydd
â gwledigrwydd rhannol ddwfn. Rydym ni wedi profi ar sawl achlysur nad yw darparwyr gofal cartref yn gallu
darparu gwasanaethau mewn ardaloedd o'r fath a phe bai preswylwyr yn dewis byw mewn ardaloedd o'r
fath, bydd yr her hon yn parhau. Bydd yn rhaid i Bowys ystyried sut y gellir datblygu llety amgen mewn
lleoliadau mwy addas (e.e., darpariaeth Gofal Ychwanegol) i gael dewisiadau amgen ymarferol ar gyfer pobl
sy'n agored i niwed ym Mhowys.

•

Pwysau cyllidebol: ers blynyddoedd lawer mae cyllid gan Lywodraeth Cymru wedi bod yn bryder i aelodau
etholedig a deiliaid cyllidebau ac mae'n rhaid i hyn barhau i fod yn nodwedd allweddol mewn trafodaethau
gyda Llywodraeth Cymru;

•

Dibyniaeth darparwyr y trydydd sector ar gyllid y Cyngor a'r Bwrdd Iechyd: mae nifer sylweddol o'n
darparwyr yn dibynnu'n drwm ar gyllid gan y sector cyhoeddus lleol, sydd, ar adegau o gyfyngiadau
cyllidebol, yn effeithio ar eu gallu i ddarparu gwasanaethau yn ein cymunedau;

•

Cartrefi gofal (Pobl Hŷn): mae ein Datganiad Sefyllfa yn y Farchnad yn egluro bod y ddarpariaeth gofal
preswyl gyfan yn ddigonol, er bod heriau ar adegau mewn rhai ardaloedd. Mae darlun gwahanol mewn gofal
nyrsio: gyda nifer cynyddol o bobl dros 80 mlwydd oed gydag anghenion cynyddol ac weithiau cymhleth
(nyrsio) nid yw nifer y lleoedd mewn cartrefi nyrsio yn ddigonol weithiau, yn dibynnu ar yr ardal leol.

•

Gofal Cartref: rydym ni wedi gweld yn ystod y blynyddoedd diwethaf nifer o ddarparwyr yn gadael y
farchnad gofal cartref. Mae'r rhesymau am hyn yn cynnwys mynediad i'r gweithlu, yn enwedig ers y
pandemig a phroffidioldeb gwaith, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig anghysbell (e.e., Gogledd Powys).
Mae datblygiadau diweddar e.e., cyflwyno'r ardoll gofal cymdeithasol a chost gynyddol tanwydd yn
ychwanegu at yr heriau mae darparwyr yn eu hwynebu ac yn gyffredinol mae capasiti yn y sector wedi
lleihau.
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Gwasanaethau ataliol: ers 2010 mae'r cyllid ar gyfer gwasanaethau ataliol wedi'i leihau dros amser, ond i gydnabod y
pwysau sylweddol mae gwasanaethau wedi'i brofi oherwydd cynnydd parhaus yn y galw ar wasanaethau cymorth, ac
mewn ymateb i bandemig Covid 19, mae'r cyllid ar gyfer gwasanaethau ataliol wedi cynyddu dros y ddwy flynedd a
hanner diwethaf. Mae llawer o'r gwasanaethau a ariannwyd drwy'r rhaglen "Cefnogi Pobl" bellach yn cael eu hariannu
drwy'r Grant Cymorth Tai, sy'n gyfuniad o Grant Rhaglen Cefnogi Pobl, Grant Atal Digartrefedd a Gorfodi Rhentu Doeth
Cymru a ddarperir gan Lywodraeth Cymru.
•

Mae Cyngor Sir Powys wedi ymrwymo i fuddsoddiad sylweddol parhaus mewn comisiynu a chaffael ystod
eang o wasanaethau a ariennir gan y Grant Cymorth Tai i gryfhau, ategu a chefnogi'r gwasanaethau statudol
i sicrhau bod yr awdurdodau cynnig cyffredinol yn helpu pobl gyda'u cymorth sy'n gysylltiedig â thai i
sicrhau'r cartrefi cywir gyda'r cymorth cywir ar gyfer tenantiaethau llwyddiannus.
Mae hyn yn cynnwys cyllid ar gyfer, ymhlith eraill, gwasanaethau VAWDASV ledled Powys; darpariaeth
arbenigol Iechyd Meddwl; cymorth anabledd synhwyraidd; a chymorth cyffredinol arnawf yn ogystal â
dyraniadau cyllid mewnol i'n Hadran Dai a Gofal Cymdeithasol i Oedolion, Plant a Phobl Ifanc, Gwaith
Ieuenctid ar Wahân, Larymau a Wardeiniaid Cymunedol; i gyd gyda golwg ar gryfhau a chefnogi ein
gwasanaethau a reoleiddir i sicrhau eu bod yn fwy cynaliadwy o fewn y farchnad.
Nid yw'r holl wasanaethau a gomisiynir ar hyn o bryd i fod i fynd i dendr am o leiaf y ddwy flynedd nesaf (tan
2024) gan osgoi'r ansefydlogrwydd y gall tendro cystadleuol ei achosi, er gwaethaf y ffaith y bydd darparwyr
sy'n tanberfformio yn cael eu nodi'n gyflym a bydd y camau angenrheidiol yn cael eu rhoi ar waith i ddelio'n
briodol â materion o'r fath.

•

Gweithlu (ar draws yr holl wasanaethau): Mae gan Bowys fynediad at weithlu medrus, profiadol a
brwdfrydig iawn yn y sector cyhoeddus a'r trydydd sector. Fodd bynnag, yn enwedig ym maes Iechyd a Gofal
Cymdeithasol, rydym ni wedi bod yn gweld nifer o staff yn gadael eu proffesiwn oherwydd effaith y pwysau a
ddigwyddodd yn ystod y pandemig. Mae cartrefi gofal a gofal cartref i bobl hŷn wedi cael eu heffeithio'n
anghymesur gan hyn, yn ogystal â'r cyflenwad o nyrsys cymwysedig sydd naill ai'n cael eu cyflogi'n
uniongyrchol gan y Bwrdd Iechyd a'n cartrefi nyrsio. Mae Powys wedi cymryd camau i wneud y sir yn lle
deniadol i weithio ynddo, mae hyn yn cynnwys ein hacademi Iechyd a Gofal Cymdeithasol, prosiect "Tyfu
eich hun" a'r gallu i staff (yn y Cyngor) weithio o bell neu ymgymryd â gwaith 'cyfunol' yn aml. Mae gennym
ni brosiect "Dyfodol y Gweithlu" a fydd, yn y tymor hir, yn effeithio ar y gweithlu sydd ar gael ym Mhowys.
Fodd bynnag, yn y tymor byr bydd heriau'n parhau a bydd yr effaith ar ein cartrefi gofal a'n darparwyr gofal
cartref yn parhau i gael ei deimlo.

•

Costau Byw ac Ynni: byddai'n esgeulus peidio â sôn, ar adeg ysgrifennu'r ddogfen hon, am effaith hirdymor
anhysbys hyn. Yn y tymor byr, bydd chwyddiant a chostau ynni yn cael effaith andwyol ar bob darparwr gofal.
Bydd cyflenwi cartref gofal gydag ynni yn mynd yn fwyfwy costus a bydd teithiau gofal cartref yn mynd yn
ddrutach fyth. Mae terfynau ar yr hyn y gall darparwyr a chomisiynwyr ddylanwadu arno yma a mater i lunwyr
polisi cenedlaethol yw ystyried hyn.

•

Cynnig Rhagweithiol: mae adborth gan ddarparwyr a gan Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) yn tynnu sylw at y
ffaith bod angen gwneud rhagor o waith gyda darparwyr a gomisiynwyd i gyflawni'r gofyniad bod pobl sy'n
cysylltu neu'n defnyddio gwasanaethau yn gallu cyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg.
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Ar draws y gwasanaethau i oedolion, mae rhai darparwyr wedi, neu'n ystyried, trosglwyddo contractau yn ôl neu atal
gwasanaethau, mae rhestrau aros yn parhau ac mae'r cylch galw cynyddol dros gyfnod y Gaeaf yn parhau. Prin yw'r
mynediad hefyd i rai gwasanaethau arbenigol lleol – fel y rhai sy'n canolbwyntio ar bobl â phroblemau iechyd meddwl,
camddefnyddio sylweddau, ac yn hanfodol, prinder gweithlu sylweddol ar draws pob rhan o'r farchnad gofal a
chymorth. Rydym ni o'r farn bod y farchnad ar gyfer gwasanaethau pobl hŷn yn enwedig, mewn gofal cartref a gofal
preswyl, yn peri risgiau sylweddol oherwydd pwysau ar y gweithlu, sydd, yn gyfnewid am hynny, yn arwain at
ddarparwyr gofal cartref wedi rhoi pecynnau gofal yn ôl, gan arwain at fwy o amseroedd aros ar gyfer cael pecynnau.
Yn y farchnad cartrefi preswyl/nyrsio, rydym ni wedi gweld darparwyr ar adegau yn ei chael hi'n anodd cyflenwi yn
enwedig sifftiau penwythnos a nos i ddarparu gofal diogel.
Mae staffio yn bryder ledled y wlad o fewn y gweithlu plant a'r sector gofal plant ac mae diffyg staff cymwysedig ar
gael ledled Cymru.
Mae byw / tai â chymorth hefyd wedi gweld pwysau sylweddol ar y gweithlu gydag anallu heb ei ragweld i recriwtio a
chadw staff. Mae adborth cyson o bob rhan o'r sector am flinder staff sy'n effeithio'n sylweddol ar forâl a'r gallu i
gynnal gwasanaethau sy'n bodloni canlyniadau pobl.
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Ail-gydbwyso'r farchnad
Mae ail-gydbwyso yn golygu ...
... I ffwrdd o gymhlethdod. Tuag at symleiddio
I ffwrdd o'r pris. Tuag at ansawdd a gwerth cymdeithasol.
I ffwrdd o gomisiynu adweithiol. Tuag at reoli'r farchnad.
I ffwrdd o ymarfer sy'n seiliedig ar dasgau. Tuag at arfer sy'n seiliedig ar ganlyniadau.
I ffwrdd o ffocws sefydliadol. Tuag at bartneriaeth fwy effeithiol ...
https://llyw.cymru/cymru-iachach-cynllun-hirdymor-ar-gyfer-iechyd-gofal-cymdeithasol
Fel y bydd y ddogfen hon yn dangos, mae'r farchnad iechyd a gofal cymdeithasol wedi dangos gwydnwch mewn sawl
maes, yn enwedig yn ystod y pandemig. Fodd bynnag, mae rhai pryderon sy'n ymwneud yn bennaf â'r pwysau
parhaus yng nghyflenwad y gweithlu, sefydlogrwydd ariannol rhai o’n darparwyr a rhai materion ansawdd sydd yn eu
gysylltiedig ag agwedd ar gyflenwad y gweithlu. Trafodir y materion hyn yn nes ymlaen.
Mae Powys wedi gweithredu dros y blynyddoedd diwethaf i roi mesurau ar waith i ddelio â rhai o'r heriau, ac mae
elfennau allweddol yn cynnwys:
•

•
•
•
•
•
•

•

Mae gan y Bwrdd Iechyd rôl allweddol o ran llif cleifion ar draws rhwydwaith cymhleth o systemau gofal iechyd
yng Nghymru a Lloegr a chynhaliodd ymateb da i gefnogi llif y system drwy gyfnod heriol yn y gaeaf drwy
gyflawni Cynllun Diogelu'r Gaeaf. Roedd hyn yn cwmpasu'r ethos cartref cyntaf a'r ffyrdd o weithio a oedd yn
arbennig o bwysig yn ystod y pandemig, gan ganolbwyntio ar ryddhau cleifion i wella ac asesu a'r model ysbyty
rhithwir yn ogystal â'r sylfaen gwelyau cymunedol ei hun.
Gwaith parhaus i leihau gofal dwyffordd (adolygu pobl sy'n derbyn gofal a'r defnydd cynyddol o Ofal wedi'i
Alluogi gan Dechnoleg);
Gwaith parhaus gyda micro-ddarparwyr sy'n darparu gofal cartref a darpariaeth arall, fwy lefel isel yn y
gymuned, i ymateb yn lleol lle mae asiantaethau'n ei chael hi'n anodd;
moderneiddio gofal cartref drwy adolygu swyddogaethau broceriaeth a chymell newidiadau i arferion darparu
gofal.
Comisiynu opsiynau lleoliadau hyblyg, cynhwysfawr a fforddiadwy ar gyfer Plant sy'n derbyn gofal;
Cynyddu nifer y lleoliadau Maethu a Chysylltu Bywydau sydd ar gael
Ymateb i heriau ansawdd ymddangosiadol cartrefi gofal (Pobl Hŷn), a amlygwyd yn rhannol drwy ein
hadolygiadau ein hunain, yn rhannol drwy arolygiadau AGC. Mae'r materion hyn yn ymdrin yn bennaf ag
arweinyddiaeth a rheolaeth a lefel yr hyfforddiant mae staff yn ei fynychu i ddarparu gofal a chymorth o
ansawdd uchel.
Er bod defnyddio technolegau digidol, mynediad dros y ffôn ac e-bost a darpariaeth wedi cynyddu gallu'r
gwasanaeth iechyd i gefnogi cleifion; mae gwasanaethau 'wyneb yn wyneb' wedi gorfod newid er mwyn
darparu ar gyfer y mesurau diogelwch sydd eu hangen. Mae hyn wedi golygu bod nifer y bobl sy'n cael eu
gweld wedi bod yn fwy cyfyngedig, gan arwain weithiau at amseroedd aros hwy a gwneud mynediad at ofal a
chymorth yn fwy anodd. Efallai na fydd rhai pobl wedi dod ymlaen chwaith i gael cyngor pan fyddan nhw wedi
profi symptomau sy'n peri pryder lle y byddent wedi bod yn llai petrusgar i geisio cymorth mewn cyfnod
'cyffredin'.
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Agenda Polisi Strategol
Mae darparu a chomisiynu gwasanaethau gofal a reoleiddir gan y sector cyhoeddus ym Mhowys yn cael ei lywio gan
yr egwyddorion craidd a ymgorfforir yn Neddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014:
•
•
•
•
•

mwy o ymgysylltu â dinasyddion a sicrhau llais a rheolaeth i bobl sydd angen gofal a chymorth, a gofalwyr sydd
angen cymorth
atal ac ymyrryd yn gynnar
hyrwyddo lles
cyd-gynhyrchu – dinasyddion a gweithwyr proffesiynol yn rhannu pŵer ac yn gweithio gyda'i gilydd fel partneriaid
cyfartal
gweithio a chydweithredu amlasiantaethol

Mae'r rhain wedi'u cynnwys ym mhrif ysgogwyr polisi strategol Powys sy'n effeithio ar ddarpariaeth gwasanaethau
gofal cymdeithasol a reoleiddir ar hyn o bryd ac yn y dyfodol:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Strategaeth Iechyd a Gofal Powys9
'Tuag at 2040, Cynllun Lles Powys' 10
Rhaglen Les Gogledd Powys 11(Er ei bod yn canolbwyntio ar ailgynllunio'r ddarpariaeth iechyd a gofal yng Ngogledd
Powys, mae'r rhaglen yn datblygu model o ddarparu gwasanaethau i'w weithredu yn y dyfodol ar draws Powys
gyfan)
Strategaeth a Chynllun Comisiynu ar y Cyd ar gyfer pobl hŷn ym Mhowys 2016-202112
Strategaeth Agosach at Adref ac Ymyl Gofal 2018 – 202313
Gwasanaethau Plant Fframwaith Strategol Plant sy'n Derbyn Gofal Cyngor Sir Powys 2018 - 202314
Cynllun Comisiynu Lleol Cefnogi Pobl Powys
Strategaeth Comisiynu ar y Cyd: Oedolion ag Anableddau Dysgu ym Mhowys (2015-2020) Strategaeth Comisiynu
Anabledd Dysgu – Cyngor Sir Powys
Cynllun Tymor Canolig Integredig (IMTP), PHTB (2017) 1922-IMTP.pdf (wales.nhs.uk)
Strategaeth Gomisiynu a Masnachol Powys (2017-2020) Strategaeth Gomisiynu a Masnachol (moderngov.co.uk)
Comisiynu Gwasanaethau Llety yn Strategol ar gyfer Oedolion ag Anableddau Dysgu (archwilio.cymru) 2018
(2018) Cynllun Gwella Gwasanaethau i Oedolion (2017-23) Gwella Gwasanaethau i Oedolion – Powys
Iechyd Meddwl – mae ein hadroddiad cynnydd i'w weld yn yr atodiad ar ddiwedd yr adroddiad hwn: mae'n
adeiladu ar "Law yn Llaw at Iechyd Meddwl 2019 -2022" Llywodraeth Cymru.15
Mae'r gwaith cyflawni wedi'i fframio o amgylch yr wyth amcan llesiant a ddiffinnir yn Powys Gofal iach.16 Mae'r
rhain yn cynnwys pedwar Amcan Llesiant:
o Canolbwyntio ar Les
o Cymorth a Chefnogaeth Gynnar
o Y Pedwar Mawr
o Gofal Cydgysylltiedig a Gefnogir gan bedwar Amcan Galluogi:
o Dyfodol y Gweithlu

9

Gweler: Strategaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol.pdf (moderngov.co.uk) ac Eitem_Bwrdd_2.2_H&CS_Atodiad 11.pdf
(wales.nhs.uk)
10
Gweler: Darllenwch 'Tuag at 2040, Cynllun Llesiant Powys' (PDF) [5MB]
11
Gweler: LLES POWYS | LLES | IECHYD a ‘Model Gofal a Lles Integredig ym Mhowys’
12
Gweler: Strategaeth a Chynllun Comisiynu ar y Cyd
13
Gweler: Closer_to_home_Strategy.pdf
14
Gweler: Fframwaith Strategol Plant sy'n Derbyn Gofal
15
16

adolygiad-o-gynllun-cyflawni-iechyd-meddwl-gyda'n gilydd-20192022-mewn-ymateb-i-covid-19_0.pdf (llyw.cymru)
4 Atodiad 2 - Cyflawni'r Weledigaeth - Cynllun Ardal ar y Cyd wedi'i ddiwygio 12.03.18.pdf (moderngov.co.uk)
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•

o Amgylcheddau Arloesol
o Powys Ddigidol17
o Trawsnewid mewn Partneriaeth
Gofal wedi'i Alluogi gan Dechnoleg: mwy o ddefnydd o atebion digidol i alluogi unigolion i aros yn eu cartrefi eu
hunain, gan helpu i leihau gofal sy'n cael ei ddarparu gan bobl (lle mae hyn yn ddiogel) a defnyddio atebion arloesol
mewn e.e., cartrefi gofal. 18

Gweithlu Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Mae profiad pandemig Covid-19, ar wahân i roi pwysau sylweddol ar wasanaethau a darparwyr gwasanaethau a
reoleiddir ac nad ydynt yn cael eu rheoleiddio, wedi pwysleisio rhai pwysau systemig sy'n effeithio ar wasanaethau.
Mae hyn yn fwyaf amlwg o ran y gweithlu gofal ym Mhowys, gyda llawer o wasanaethau a oedd eisoes yn wynebu
heriau sylweddol o ran recriwtio a chadw staff, sydd bellach yn wynebu anawsterau gwirioneddol o ran gallu diwallu
anghenion gofal pobl yn ddigonol a chyflawni eu hymrwymiadau cytundebol i gomisiynwyr gwasanaethau.
Bydd amcangyfrifon yr Arolwg Cenedlaethol o'r Boblogaeth (Llywodraeth Cymru, 2020) ar gyfer pob blwyddyn yn
amrywio, ond cyflogir tua 7,000 o bobl yn y sector gofal ym Mhowys. Mae gostyngiad o 4% yn y boblogaeth o oedran
gweithio yn awgrymu gostyngiad o 280 o weithwyr o'r Sector Gofal ym Mhowys. Mae cynnydd o 15% yn y boblogaeth
oedrannus yn awgrymu bod angen i 1,050 o bobl ychwanegol y gallai fod angen cymorth Gofal Cymdeithasol i Oedolion
arnynt - bwlch o 1,330 o bobl erbyn 2030. Yn ystod y pandemig, i ddechrau, nododd cartrefi gofal i bobl hŷn fod prinder
gofalwyr ar sawl achlysur, gan arwain at sawl sefyllfa lle bu'n rhaid i gomisiynwyr gefnogi gyda mynediad at
asiantaethau gan ddarparu ychwanegion staff tymor byr neu hyd yn oed leoli staff Cyngor Sir Penfro mewn cartrefi
gofal am gyfnod byr (sawl diwrnod). Cododd heriau penodol lle nad oedd staff nyrsio cymwysedig ar gael i gartrefi
gofal i gefnogi preswylwyr o fewn y canllawiau a ddarparwyd gan Arolygiaeth Gofal Cymru. Mae darparwyr cartrefi
gofal yn recriwtio'n barhaus i swyddi gwag ond maen nhw’n parhau i adrodd am brinder staff; yn aml, mae'n rhaid i
gartrefi ddisgyn yn ôl ar staff sy'n gweithio oriau rhy hir sydd, yn gyfnewid am hynny, yn effeithio ar staff sydd am aros
yn y proffesiwn.
Roedd darparwyr cartrefi nyrsio hefyd yn ei chael hi'n anodd cadw a recriwtio staff nyrsio cymwysedig, sy'n ofynnol
iddyn nhw er mwyn gallu darparu. Er y byddai darparwr fel arfer yn defnyddio staff asiantaeth ar adegau o bwysau
mawr, yn ystod 2021 roedd hyn yn anodd gan fod llawer o ddarparwyr ym Mhowys ac mewn awdurdodau cyfagos yn
yr un sefyllfa, ac felly roedd y galw am staff asiantaeth yn fwy na'r cyflenwad.
Mae arolwg diweddar gan y Coleg Nyrsio Brenhinol (RCN) – Mai 2022 – yn dangos bod staff nyrsio mewn lleoliadau
gofal iechyd ar eu hisaf, gan roi pwysau sylweddol ar nyrsys sy'n gweithio ar wardiau. Er nad oes gan Bowys ysbyty
acíwt (ond mae'n rhedeg ysbytai cymunedol), mae'n anochel bod yr her hon a gofnodwyd yn cael effaith yn y system
iechyd a gofal fel y disgrifir mewn mannau eraill yn y ddogfen hon.
Mae Powys yn gweithio ar draws y Cyngor, y Bwrdd Iechyd a sefydliadau partner i ddarparu cymhellion a llwybrau i
ofal cymdeithasol i drigolion Powys. Mae prosiect "Academi Iechyd a Gofal Cymdeithasol" wedi'i gynllunio i fynd i'r
afael â phrinder staff ar lefel leol. Hyd yma, mae glasbrint ar gyfer hyfforddiant wedi'i sefydlu ac mae'r gweithle
pwrpasol cyntaf yn Ysbyty Bronllys ger Aberhonddu wedi'i agor. Mae'r gwaith hwn yn rhan o'n rhaglen "Dyfodol y
Gweithlu", gan ddod â phartneriaid ym Mhowys at ei gilydd a goruchwylio amrywiaeth o ffrydiau gwaith a phrosiectau.
Mae'r gwaith hwn yn rhan o raglen waith y Bartneriaeth Ranbarthol.

17
18

Powys Ddigidol - Cyngor Sir Powys
Technology_enabled_care_-_plan_on_a_page (2).pdf
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Crynodeb o'r Asesiad Digonolrwydd
Mae'r adran hon yn rhoi trosolwg o'r pwyntiau allweddol i'w hystyried wrth asesu sefyllfa Powys. Fel y daw'n amlwg,
mae'r materion allweddol o ran digonolrwydd yn cynnwys galw cynyddol, y boblogaeth is o oedran gweithio ac, ar
draws yr holl wasanaethau, a'r sefyllfa gynyddol heriol o ran y gweithlu. Bydd y ddau yn cael eu trafod yn fanylach
yn ddiweddarach yn y ddogfen hon.

Effaith y boblogaeth ar ddigonolrwydd
Poblogaeth
Newid

Mae'r amcanestyniadau poblogaeth ar gyfer Powys yn dangos tueddiadau arwyddocaol yn
nifer y boblogaeth ac anghenion gwasanaeth cysylltiedig.
Rhwng 2021 a 2043 rhagwelir y bydd poblogaeth Powys yn cynyddu o 1%, o 132,475 i 133,927.
Mae hyn yn is na'r cynnydd o 4.6% yn y boblogaeth a ragwelir ledled Cymru gyfan.
• Mae'r grŵp 15 mlwydd oed ac iau wedi gweld gostyngiad ym Mhowys dros yr 20 mlynedd
diwethaf, a disgwylir i'r duedd hon barhau gyda gostyngiad pellach o -6.5% (-1,382 o
bersonau) erbyn 2043 (Cymru -3.8%). Mae'r flwyddyn 2037 yn dangos y ffigur isaf ar gyfer
y grŵp oedran dan 15 mlwydd oed o 19,589 cyn cynyddu'n araf i 20,473 erbyn 2043.
• Rhagwelir y bydd y grŵp oedran 16-64 mlwydd oed yn lleihau'n gyson ym Mhowys rhwng
2021 a 2043. Mae hyn yn cyfateb i ostyngiad o -8.8% (-6,512) o bobl o oedran gweithio
(Cymru -0.5%)
• Rhagwelir y bydd y grŵp oedran 65 mlwydd oed a throsodd yn gynnydd mawr ym Mhowys
o 25.2% (+9,346 o bersonau), yn ystod yr un cyfnod bydd grŵp oedran 65+ Cymru yn gweld
cynnydd tebyg o 26.5%.
• Rhagwelir y bydd y grŵp oedran 80 mlwydd oed a throsodd yn gweld cynnydd mawr ym
Mhowys o 63.7% (+6,318 o bersonau), yn ystod yr un cyfnod bydd grŵp oedran 85+ Cymru
yn gweld cynnydd tebyg o 61%.
Bydd y cynnydd yn nifer y bobl oedrannus ym Mhowys yn digwydd wrth i nifer y bobl o oedran
gweithio ostwng. Erbyn 2043, rhagwelir y bydd nifer y bobl oedrannus (65 mlwydd oed a
throsodd) yn cynyddu o 25.2% (+9,346), ac ar yr un pryd rhagwelir y bydd y boblogaeth o
oedran gweithio yn gostwng o -8.8% (- 6,152).
• Er y bydd y boblogaeth 0-15 mlwydd oed yn gostwng 6.5%, gan leihau cyfanswm y galw yn
y boblogaeth am wasanaethau a reoleiddir i blant a phobl ifanc, bydd hyn yn cael ei
gydbwyso gan y gostyngiad yn nifer y bobl o oedran gweithio sy'n gallu staffio'r
gwasanaethau hynny.
• Bydd y cynnydd a ragwelir o 25% yn y boblogaeth 65+ mlwydd oed (gyda chynnydd o 63%
yn y boblogaeth 80+ mlwydd oed) yn cynyddu'r galw am wasanaethau gofal i bobl hŷn yn
sylweddol, tra bydd gostyngiad amlwg yn nifer y bobl o oedran gweithio sy'n gallu staffio
gwasanaethau o'r fath.
Bydd hyn yn creu bwlch rhwng nifer y bobl fydd angen cymorth a chefnogaeth yn eu
blynyddoedd diweddarach, a nifer y bobl o oedran gweithio sydd ar gael i staff y gwasanaethau
sy'n darparu cymorth a chefnogaeth.
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Amddifadedd

Mae Llywodraeth Cymru yn cynhyrchu mesur cymharol o amddifadedd o'r enw Mynegai
Amddifadedd Lluosog Cymru (MALIC)19. Mae mesur ar draws wyth maes amddifadedd (gan
gynnwys, er enghraifft incwm, cyflogaeth a thai) yn caniatáu cymharu amddifadedd cymharol
ar lefel ardaloedd bach yng Nghymru. Mae MALIC yn rhestru 1,909 o ardaloedd bach yng
Nghymru, o'r enw Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is (ACEHI).
Mae gan Bowys 79 o LOSA: Mae 11% (9) o'r rhain yn y 30% uchaf o ardaloedd mwyaf
difreintiedig Cymru, gan gynnwys
•
•
•

Ystradgynlais 1 (yn y 10% uchaf yng Nghymru)
Dwyrain/Gorllewin Llandrindod, Dwyrain y Drenewydd, De'r Drenewydd a Chastell y
Trallwng i gyd yn yr 20% mwyaf difreintiedig yng Nghymru
Canol y Drenewydd 1, Canol y Drenewydd 2, St John 2 (Aberhonddu) a'r Trallwng
Gyngrog 1 yn y 30% mwyaf difreintiedig

Nid yw Powys yn cynnwys unrhyw ACEHI yn y 10% lleiaf difreintiedig yng Nghymru, ond mae
10 ACEHI yn yr 20% lleiaf difreintiedig gan gynnwys Llanfair-ym-Muallt 2, Ffordun a Cegidfa. Ac
yn y 30% uchaf o’r lleiaf difreintiedig, mae gennym ni 16 ACEHI arall gan gynnwys Crucywel,
Trefyclo 2 a Gogledd Llanllwchaiarn y Drenewydd.

Iechyd

Anabledd
Corfforol

19

Disgwyliad oes iach yw'r nifer cyfartalog o flynyddoedd y gall person ddisgwyl byw mewn
iechyd da, gan dybio bod y cyfraddau marwolaethau presennol a lefelau iechyd da ar gyfer yr
ardal y cawsant eu geni ynddi yn gymwys drwy gydol eu hoes.
Ar gyfer y cyfnod rhwng 2017 a 2019, roedd disgwyliad oes iach (adeg geni) Powys yn 66.3 o
flynyddoedd i fenywod a 63.3 o flynyddoedd i ddynion. Gall pobl ym Mhowys ddisgwyl byw'n
hirach mewn iechyd da na phoblogaeth Cymru yn gyffredinol, lle mae disgwyliad oes iach yn
62.1 i fenywod; 61.2 i ddynion.
O'i gymharu â gweddill Cymru, mae oedolion Powys yn tueddu i fod ag ymddygiad iachach o
ran ffordd o fyw.
Ym Mhowys, cofnodir bod gan 35.67 o bobl fesul 1,000 o'r boblogaeth anabledd corfforol
(yng Nghymru gyfan, roedd y ffigur hwn yn 9.17 fesul 1,000 o'r boblogaeth ym mis Mawrth
2018). Powys yw'r Awdurdod Lleol ail uchaf yng Nghymru gyda dim ond Conwy yn uwch gyda
35.97 o drigolion fesul 1,000 o'r boblogaeth.
Ym Mhowys, mae 20% o bobl o oedran gweithio gydag anabledd craidd neu anabledd sy'n
cyfyngu ar eu gallu i weithio yn ôl Deddf Cydraddoldeb (cyfradd Cymru yw 23%, 2015).
Roedd 5% o'r bobl o oedran gweithio yn hawlio Lwfans Byw i'r Anabl.
Ym mis Chwefror 2021, roedd 2,577 o drigolion Powys yn hawlio Lwfans Byw i'r Anabl, yr ardal
uchaf oedd Ystradgynlais gyda 466 o drigolion, ac yna ardal y Drenewydd gyda 341 o drigolion
yn hawlio. Yr ardal gyda'r nifer lleiaf o drigolion yn hawlio Lwfans Byw i'r Anabl gyda 97 ym
mis Chwefror 2021 oedd ardal Llanidloes ac ardal y Gelli a Thalgarth.
Yn yr un cyfnod, roedd 6,270 o drigolion Powys yn hawlio Taliad Annibyniaeth Bersonol, yr
ardal uchaf oedd ardal y Drenewydd gyda 1,032 o drigolion, ac yna ardal Ystradgynlais gydag
860 o drigolion yn hawlio.
Yr ardal gyda'r nifer lleiaf o breswylwyr yn hawlio Taliad Annibyniaeth Bersonol gyda 199 o
drigolion ym mis Chwefror 2021 oedd ardal Crucywel.

I ddeall mwy am MALlC ym Mhowys, cliciwch yma i archwilio ein hadroddiad rhyngweithiol.
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Nam ar y
Synhwyrau

Mae'r data diweddaraf sydd ar gael (2018) yn dangos bod 11.83 o bobl fesul 1,000 o'r
boblogaeth yng Nghymru wedi'u cofrestru â nam ar y synhwyrau. Powys yw'r awdurdod lleol
uchaf yng Nghymru gyda 22.36 o bobl fesul 1,000 o'r boblogaeth wedi'u cofrestru â nam ar y
synhwyrau.
Cyfradd y bobl sydd wedi'u cofrestru fel rhai â nam difrifol ar eu golwg yng Nghymru yw 2.07
o bobl fesul 1,000 o'r boblogaeth. Powys sydd â'r gyfradd uchaf allan o'r 22 awdurdod lleol,
gyda 3.56 o bobl fesul 1,000 o'r boblogaeth wedi'u cofrestru fel rhai â nam difrifol ar eu golwg.

Nam ar y
Synhwyrau

Mae'r data diweddaraf sydd ar gael (2018) yn dangos bod 11.83 o bobl fesul 1,000 o'r
boblogaeth yng Nghymru wedi'u cofrestru â nam ar y synhwyrau. Powys yw'r
awdurdod lleol uchaf yng Nghymru gyda 22.36 o bobl fesul 1,000 o'r boblogaeth wedi'u
cofrestru â nam ar y synhwyrau.
Cyfradd y bobl sydd wedi'u cofrestru fel rhai â nam difrifol ar eu golwg yng Nghymru yw
2.07 o bobl fesul 1,000 o'r boblogaeth. Powys sydd â'r gyfradd uchaf allan o'r 22
awdurdod lleol, gyda 3.56 o bobl fesul 1,000 o'r boblogaeth wedi'u cofrestru fel rhai â
nam difrifol ar eu golwg (Llyw Cymru, 2019).
Rydym ni’n cyflogi swyddogion adsefydlu cwbl gymwysedig a fydd yn asesu person ag
anghenion colli synhwyraidd ac yn helpu'r unigolyn i ddysgu sgiliau newydd a darparu
gwybodaeth i ofalwyr. Nod asesiad yw nodi problemau mae nam ar y synhwyrau yn eu
hachosi o ddydd i ddydd. Mae'r swyddogion adsefydlu yn gweithio gydag unigolion i
lunio cynllun adsefydlu a fydd yn rhestru'r cymorth sydd ei angen i fyw'n annibynnol.
Mae Cyngor Cymru i'r Deillion a'r sector colli golwg ehangach yn pryderu am y
gostyngiad yn nifer y swyddogion adsefydlu ar gyfer pobl â nam ar eu golwg yng
Nghymru. Y nifer a argymhellir yw 1 fesul 70,000 o drigolion. Mae 30.3 cyfwerth ag
amser llawn (CALl) yng Nghymru o'i gymharu â'r 44.9 cyfwerth ag amser llawn a
argymhellir. Bydd y diffyg hwn yn gwaethygu sefyllfa sydd eisoes yn heriol lle mae
cyfyngiadau COVID-19 wedi creu ôl-groniad o achosion ac achosion ychwanegol
oherwydd colli sgiliau ac effaith llai o wasanaethau mewn gofal iechyd sylfaenol ac
eilaidd. ROVIs yw'r unig arbenigwyr sy'n gymwys i weithio ym maes gofal cymdeithasol
gydag oedolion sydd wedi colli eu golwg. Mae'r gostyngiad hwn yn bygwth annibyniaeth
a lles cenedlaethau'r dyfodol o bobl ddall a rhannol ddall yng Nghymru.
Dim ond chwe awdurdod lleol sy'n bodloni'r safon ofynnol o ROVIs cyflogedig. Mae
Cyngor Sir Powys yn 7fed o'r 22 awdurdod lleol sydd â 1.8 o staff cyfwerth ag amser
llawn pan argymhellir 1.9 cyfwerth ag amser llawn (-0.5%) Y gwaethaf o'r awdurdodau
lleol yw Caerdydd gyda dim ond 1 cyfwerth ag amser llawn allan o'r 5.2 cyfwerth ag
amser llawn a argymhellir (-81%).

Anabledd Dysgu
ac Awtistiaeth

Ym Mhowys, cofnodwyd 401 o bobl ar y gofrestr gydag anabledd dysgu ar 31ain Mawrth
2021.Mae 380 (94%) yn byw o fewn eu cymunedau.
•
•
•
•
•

Mae 15% yn byw yn eu cartref eu hunain
Mae 34% yn byw gyda rhieni neu deulu
Mae 0.5% yn byw mewn cartrefi maeth
Mae 45% yn byw mewn llety a thai â chymorth
Mae 5% mewn llety preswyl awdurdod lleol
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Plant a Phobl
Ifanc

Mae nifer y plant sy'n derbyn gofal a chymorth yng Nghymru ar gyfer y flwyddyn 2020 yn dangos
mai Powys yw'r 10fed awdurdod lleol uchaf (allan o 22) yng Nghymru gyda 640 o blant (534 Ebrill
2022). Dros y tair blynedd diwethaf yng Nghymru, mae nifer y plant sy'n derbyn gofal a chymorth
wedi cynyddu o 5%. Fodd bynnag, mae Powys wedi gweld cynnydd o 20% yn ystod yr un cyfnod
(Cyngor Sir Powys – 2020).Cynigir cymorth lefel is drwy'r gwasanaeth Cymorth Cynnar i gefnogi
pobl ifanc, gyda dros 1,400 o bobl ifanc yn cael eu hatgyfeirio rhwng mis Ebrill 2019 a mis Mawrth
2021. Mae hyn yn cynnwys cymorth un i un i deuluoedd, cymorth rhianta a gwasanaethau
gwybodaeth.
Ar hyn o bryd mae 3,545 (21%) o ddisgyblion ag Anghenion Addysgol Arbennig (AAA)/Anghenion
Dysgu Ychwanegol (ADY) ym Mhowys. O'r rhain,
•

mae 57% (2,011) o ddisgyblion ar Gweithredu gan yr Ysgol

•

mae 32% (1,119) ar Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy

•

mae gan 12% (415) o ddisgyblion ddatganiadau AAA

•

mae 279 o ddisgyblion yn mynychu un o'r tair ysgol arbennig a leolir yn y sir

•

mae 138 yn mynychu canolfannau arbenigol cynradd neu uwchradd mewn ysgolion lleol.

Ar hyn o bryd mae gan Bowys dair ysgol arbennig a dau leoliad uned cyfeirio disgyblion.

Pobl hŷn

Cyfanswm poblogaeth pobl dros 60 mlwydd oed ym Mhowys (2022) yw 48,261 a disgwylir iddo
dyfu i 54,065 erbyn 2030, cynnydd o 12%. 20 Ym Mhowys, rydym ni’n cefnogi pobl hŷn i aros yn
eu cartrefi eu hunain gymaint â phosibl. Mae hyn i ddechrau drwy gymorth ataliol gan
ddefnyddio offer, megis gofal wedi'i alluogi gan dechnoleg (TEC) a chymhorthion ac addasiadau
therapi galwedigaethol. Mae nifer y bobl rydym ni’n eu cefnogi drwy ofal cartref yn cynyddu, gan
arwain ar adegau at amseroedd aros hwy am becyn gofal. Erbyn 2030, rhagwelir y bydd nifer y
bobl oedrannus ym Mhowys yn cynyddu o 15%, ac ar yr un pryd rhagwelir y bydd y boblogaeth
o oedran gweithio yn gostwng o 3,200 (4%) (Llywodraeth Cymru, 2018).

20

Ffynhonnell: Banc Gwybodaeth Lles Powys Banc Gwybodaeth Lles: Gweld gwybodaeth am boblogaeth Powys - Cyngor Sir
Powys
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Gofalwyr

Yn seiliedig ar Gyfrifiad 2011 roedd 16,154 o bobl yn byw ym Mhowys yn darparu gofal di-dâl,
12.1% o boblogaeth Powys (SYG, 2011). Mae gofalwyr ym Mhowys yn darparu nifer o oriau o
ofal:
• fe wnaeth 63% ddarparu gofal di-dâl am un i 19 awr yr wythnos
• fe wnaeth 13% ddarparu gofal di-dâl am 20 - 49 awr yr wythnos, ac
• fe wnaeth 24% ddarparu gofal di-dâl am un i 50 awr yr wythnos
Mae'r rhan fwyaf o ofalwyr sy'n oedolion wedi ymddeol (39%), mae 23% yn gofalu'n llawn
amser ac nid oes ganddynt gyflogaeth â thâl, ac mae gan 12% gyflogaeth â thâl rhan-amser.
Yn ystod y 10 mlynedd diwethaf mae'r boblogaeth sy'n heneiddio ym Mhowys wedi gweld
cynnydd sylweddol yn nifer y gofalwyr yn y sir a gyda phwysau ychwanegol oherwydd COVID19, bydd nifer y gofalwyr wedi cynyddu hyd yn oed yn fwy. Mae adroddiad a gynhaliwyd gan
Carers UK ym mis Mehefin 2020 yn dangos bod cynnydd o 50% yn nifer y gofalwyr ledled y DU
ers cyfrifiad 2011. Os byddwn ni’n cymhwyso cyfartaledd cenedlaethol Cymru, o ran canran y
gofalwyr yn erbyn poblogaeth Powys heddiw, rydym ni’n amcangyfrif bod nifer y gofalwyr didâl ym Mhowys (cyn COVID19) yn 25,275, cynnydd o 56% (9,121) ers 2011.

Iaith

Mae Powys yn hyrwyddo'r defnydd o'r ddarpariaeth o wasanaethau Cymraeg mewn
amrywiaeth o ffyrdd, gan gynnwys hyrwyddo dysgu iaith ymhlith staff y Cyngor, sicrhau bod
tîm penodol o gyfieithwyr ar gael ar gyfer dogfennau swyddogol a monitro'r Cynnig
Rhagweithiol gan ddarparwyr a gomisiynwyd. Mae'r Cyngor hefyd yn gofyn i'r darparwyr a
gomisiynwyd ganddo y gallant ddelio ag ymholiadau gan y rhai sy'n dymuno cyfathrebu yn
Gymraeg.
Mae tua 20% o'r boblogaeth ym Mhowys yn siarad Cymraeg. Mae’r amrywiad lleol, gostyngiad
mewn gwybodaeth gyffredinol am iaith weithredol, yn gyson â rhannau eraill o Gymru. Mae
gan Gyngor Sir Powys Strategaeth Hybu'r Gymraeg 2017-22. Uchelgais Powys yw bod 30% o'r
boblogaeth yn siarad Cymraeg erbyn 2050.
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Effaith y ddarpariaeth ar ddigonolrwydd
Cartrefi Gofal Fel y gwelir isod mae gan Bowys gyflenwad digonol o leoedd mewn cartrefi gofal
Pobl Hŷn
preswyl (er eu bod yn nodi'r gwahaniaethau daearyddol). Gallai hyn leihau wrth i
opsiynau llety amgen gael eu datblygu a'u hagor (h.y. cynlluniau Gofal Ychwanegol a
Chysylltu Bywydau).
Fodd bynnag, mae pwysau ar y farchnad cartrefi gofal nyrsio, sydd eisoes ar adegau yn
cynnig heriau i ddarparu gofal ger preswylfa arferol y person (a mynediad eu
perthnasau at bobl mewn cartref. Mae galw cynyddol hefyd am fwy o welyau EMI
(Henoed Bregus eu Meddwl) ar draws pob math o wely yn ein cartrefi.
Rydym ni eisoes wedi gweld pwysau presennol y gweithlu yn gwaethygu oherwydd
effaith y pandemig. Bydd hyn yn parhau i achosi heriau i ddarparwyr gofal a
chomisiynwyr hyd y gellir rhagweld. Mae camau'n cael eu cymryd ar lefel leol a
chenedlaethol i wella'r darlun, ond ni ddisgwylir effaith am beth amser. Rydym ni’n
parhau i weld amryw o gartrefi gofal yn adrodd am welyau gwag heb allu derbyn
derbyniadau newydd oherwydd diffyg staff â chymwysterau a sgiliau addas i ddarparu
gofal diogel.

Gwasanaethau Mae gan Bowys gapasiti ar gyfer 66 o oedolion Iau ar draws 8 Cartref preswyl. Ar hyn o bryd,
dim ond 22 o'r lleoliadau hyn mae Cyngor Sir Powys yn eu hariannu, ac awdurdodau lleoli eraill
Cartrefi Gofal
sy'n defnyddio'r capasiti sy'n weddill. Mae defnyddio dim ond 1/3 o ddarpariaeth sirol yn creu
(Oedolion)
heriau o ran defnyddio Darpariaeth / gweithlu Powys ac yn arwain at rai achosion lle nad yw
pobl yn gallu darparu gofal ger preswylfa arferol y person. O'r trigolion hynny ym Mhowys,
nodwyd y gallai 50% (11) gael eu cefnogi mewn amgylcheddau llai cyfyngedig h.y. Tai â
Chymorth a fyddai'n rhyddhau darpariaeth sirol.
Yn ystod y pandemig, mae lefelau staffio mewn cartrefi gofal preswyl i oedolion iau ym
Mhowys wedi aros yn sefydlog, ond tua diwedd 2021 nododd nifer o ddarparwyr a
gomisiynwyd fod prinder staff oherwydd cyfyngiadau Covid.

Gwasanaethau
Cartrefi Gofal
Preswyl
(Plant/Pobl Ifanc)

Mae Powys yn gweithio gyda Strategaeth Cyflenwad Digonol ar gyfer Lleoliadau Gofal o
Ansawdd Uchel (2019-2023), sy'n nodi dyheadau Powys ar gyfer gwella canlyniadau i Blant
sy'n Derbyn Gofal. Mae'r lleoliadau'n cynnwys Gofal Maeth Mewnol, Gofal Maeth Annibynnol
(wedi'i gomisiynu), Gofal Preswyl, Llety â Chymorth a Llety Lled-Annibynnol, Seibiannau Byr a
gwasanaethau Mabwysiadu.
Mae 17 o gartrefi gofal annibynnol i blant yn y sir, mae'r cyngor ei hun yn berchen ar ac yn
rhedeg 2 gartref plant. Dim ond 9 o'r 86 o leoliadau yn y 19 cartref sy'n cael eu meddiannu ar
hyn o bryd gan Blant Powys sy'n Derbyn Gofal. Ym mis Ebrill 2022, roedd 229 o Blant yn
Derbyn Gofal, ac roedd 108 ohonynt wedi'u lleoli y tu allan i'r sir. (Lleolwyd 62 o blant/pobl
ifanc y tu allan i Bowys ond yng Nghymru a 46 y tu allan i Bowys a'r tu allan i Gymru.)
Gan mai'r uchelgais yw lleoli plant ddim pellach na 30 milltir o'u cartrefi, rydym ni’n lleoli
ychydig dros hanner ein plant/pobl ifanc (53%) o fewn yr uchelgais hwn. Fodd bynnag, rydym
ni hefyd yn ymwybodol bod rhai materion megis sefydlogrwydd y gofalwr maeth a'r
'farchnad' mabwysiadwyr; cost lleoliadau i blant sy'n derbyn gofal a'r diffyg dewis i gefnogi
ein huchelgais. Er ein bod ni’n gweithio'n agos gyda Fframweithiau Preswyl a Maethu 4C a
bod gennym ni gynlluniau cadarn ar waith i wella'r uchod, rydym ni hefyd yn ymwybodol bod
rhai o'r heriau ar draws y DU ac nad ydynt yn gyfan gwbl o fewn ein rhodd. Fodd bynnag, nod
ymgyrchoedd sy'n seiliedig ar ein presenoldeb pwrpasol ar y we yw gwella'r darlun.
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Gwasanaethau
Llety Diogel
(Plant)

Mae llety diogel yn ddarpariaeth arbenigol dros ben, ac mae'r defnydd ohoni'n cael ei rheoli'n
briodol gan fframwaith cyfreithiol tynn i sicrhau mai dim ond mewn amgylcheddau diogel
mae plant yn cael eu lleoli mewn amgylcheddau diogel pan fo hynny'n hanfodol ac am gyfnod
mor fyr â phosibl. Dim ond gyda'r awdurdodiad llys angenrheidiol, y gellir defnyddio llety
diogel ar gyfer lles plentyn, yn hytrach nag mewn achosion troseddol, i sicrhau diogelwch y
plentyn neu eraill.
Digonolrwydd: Dim ond un uned ddiogel i blant sydd yng Nghymru: Cartref Diogel i Blant
Hillside yng Nghastell-nedd sydd ag uchafswm o 22 o leoedd. Rhennir lleoedd yn Hillside
rhwng y Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid, ar gyfer lleoliadau oherwydd troseddu, ac awdurdodau
lleol Cymru at ddibenion lles. Fel arfer mae ar Bowys angen tri neu bedwar lleoliad diogel y
flwyddyn
Gan fod cyn lleied o unedau diogel (ychydig yn Lloegr hefyd), maen nhw’n tueddu i gael eu
defnyddio'n genedlaethol a gall fod yn anodd dod o hyd i le pan fydd eu hangen. Mae hwn yn
fater comisiynu cenedlaethol ac nid yw'n rhywbeth y gellir mynd i'r afael ag ef yn briodol ar
lefel ranbarthol.
Oherwydd eu natur, bydd lleoliadau diogel fel arfer yn bell o gartref y plentyn, a byddant bob
amser, os nad oes lleoedd gwag yng nghartref diogel Castell-nedd.

Canolfannau
Preswyl i
Deuluoedd

Mae canolfannau preswyl i deuluoedd yn wasanaeth arbenigol iawn arall sy'n ofynnol gan
Bowys. Maen nhw’n darparu asesiadau ac ymyriadau therapiwtig i deuluoedd, fel arfer yng
nghyd-destun achosion gofal lle credir bod risgiau sylweddol i'r plentyn neu'r plant, sydd
angen eu monitro'n agos iawn.
Dim ond dwy ganolfan breswyl gofrestredig i deuluoedd sydd yng Nghymru gyfan, ac ailagorodd un ohonynt yn ddiweddar ar ôl cau. Nid yw'r naill na'r llall yng Nghanolbarth a
Gorllewin Cymru.
Mae angen tua deg lleoliad mewn canolfannau preswyl i deuluoedd bob blwyddyn. Yn
gyffredinol, mae lleoliadau maethu rhieni a phlant yn aml yn cael eu ffafrio a gallant ddarparu
asesiad mewn 'lleoliad mwy naturiol'. Fodd bynnag, mae lleoliadau rhieni a phlant yn brin ac
maen nhw’n un o'r blaenoriaethau a nodwyd yn MPS drafft Canolbarth a Gorllewin Cymru ar
gyfer gofal preswyl a maethu plant.

Gwasanaethau
Mabwysiadu

Mae mabwysiadu yn darparu teuluoedd parhaol i blant na allant fyw'n ddiogel gyda'u
teuluoedd biolegol. Mae'n wasanaeth hanfodol gydag effaith gydol oes ond yn un sydd ei
angen ar nifer fach o blant yn unig. Ers 2014, darparwyd gwasanaethau mabwysiadu yng
Nghymru ar sail ranbarthol, gan gynnwys gan Adoption Canolbarth a Gorllewin Cymru (sy'n
cynnwys Cynghorau Ceredigion, Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin), gyda chymorth y Gwasanaeth
Mabwysiadu Cenedlaethol (NAS) ac mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol ac asiantaethau
mabwysiadu gwirfoddol. Nid oes unrhyw gyfranogiad gan y sector annibynnol felly nid oes
marchnad mewn gwirionedd ar gyfer gwasanaethau mabwysiadu yn yr un modd ag y mae
marchnad ar gyfer sectorau eraill e.e., gofal preswyl. Fodd bynnag, argaeledd ac ansawdd
gwasanaethau mabwysiadu.
Rydym ni’n falch o weld bod y rhan fwyaf o blant wedi'u mabwysiadu wedi'u lleoli yn
rhanbarth Gorllewin/Canolbarth Cymru, yn unol â'n huchelgais yn ein strategaeth. Mae
Cynllun Recriwtio Rhanbarth Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cael ei ddatblygu.
Yn anffodus, rydym ni’n parhau i brofi diffyg mabwysiadwyr yn lleol ac yn genedlaethol.
Rydym ni wedi datblygu a pharhau i weithredu ymgyrch recriwtio ar gyfer Mabwysiadwyr ar
gyfer Powys.
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Gwasanaethau
Maethu

Mae Powys wedi comisiynu darparwr elusennol (Maethu Cymru Powys) i ddarparu
gwasanaethau maethu o ansawdd uchel i blant ym Mhowys. Yn yr un modd, i'r sefyllfa gyda
mabwysiadwyr, rydym ni wedi gallu lleoli'r rhan fwyaf o'n Plant sy'n Derbyn Gofal yn
rhanbarth Gorllewin/Canolbarth Cymru. Ar yr un pryd, mae ansefydlogrwydd sylweddol yn y
farchnad faethu (a mabwysiadwyr), ac rydym ni wedi bod mynd i'r afael â hi gydag
ymgyrchoedd recriwtio parhaus, ac yn parhau i wneud hynny. Roedd gan Bowys 72 o ofalwyr
maeth generig, 5 gofalwr seibiant generig a 4 gofalwr seibiant byr generig ar 31ain Rhagfyr
2021. Rydym ni’n ymwybodol bod angen gwella ein gwasanaethau cymorth therapiwtig i
blant mewn gofal a'u gofalwyr maeth; felly rydym ni’n datblygu model therapiwtig i ategu ein
Gwasanaeth Maethu.

Gwasanaethau
Lleoli Oedolion
('Cysylltu
Bywydau')

Mae Cysylltu Bywydau Powys yn darparu cymorth i oedolion sy'n agored i niwed ac yn eu
helpu i ddewis gyda phwy maen nhw'n byw, ble maen nhw'n byw a sut maen nhw'n treulio eu
hamser. Mae'n darparu llety, gofal a chymorth i oedolion ag anabledd dysgu, ond hefyd i
eraill fel pobl hŷn, pobl â phroblemau iechyd meddwl ac oedolion ag anabledd corfforol neu
synhwyraidd a phobl ifanc sy'n pontio
Mae hefyd yn helpu i drefnu i bobl, y gallai fod angen rhywfaint o gymorth ychwanegol
arnynt, gael seibiannau byr neu fyw yn y tymor hir, yng nghartrefi pobl sydd wedi'u dethol a'u
hyfforddi'n ofalus o'r enw Gofalwyr Cysylltu Bywydau. Bydd gofalwyr yn cael eu talu pan fydd
y person yn aros gyda nhw.
Ar hyn o bryd mae 22 o aelwydydd Gofalwyr Cysylltu Bywydau ym Mhowys, sy'n cefnogi 16 o
unigolion sydd â threfniadau hirdymor. Mae Powys yn gweithio tuag at ehangu'r cynnig hwn i
ategu'r opsiynau tai a chymorth yn y sir.

Gwasanaethau
Eiriolaeth
(Oedolion)

Mae Powys yn cynnig gwasanaethau eiriolaeth statudol drwy ddarparwr a gomisiynwyd. Mae
monitro cyfarfodydd yn rheolaidd gyda'r darparwr yn caniatáu i ni gael darlun clir o
sefydlogrwydd y farchnad. Mae gwasanaethau eiriolaeth statudol wedi newid yn sylweddol o
ddarpariaeth wyneb yn wyneb i ddarpariaeth ddigidol yn aml (drwy sesiynau Zoom) ac
achosodd hyn her sylweddol i ddefnyddwyr a darparwyr. Yn ogystal, mae darparwyr yn y
gymuned mewn rhai ardaloedd, sy'n cynnig darpariaeth eiriolaeth anstatudol. Mae adborth
gan y darparwr yn awgrymu bod gweithgarwch yn iach ar y cyfan er mai ychydig iawn o
atgyfeiriadau a gaiff rhai meysydd, megis Cartrefi Gofal. Mae'r darparwr yn mynd i'r afael â
hyn drwy bresenoldeb cryfach mewn cartrefi gofal a chyflwyniadau i dimau gwaith
cymdeithasol.
Yn ogystal â'r uchod, darperir gwasanaethau Eiriolaeth Iechyd Meddwl Annibynnol (IMHA) ac
Eiriolaeth Galluedd Meddyliol Annibynnol (IMCA) gan Fwrdd Iechyd Addysgu Powys. Mae
eiriolwyr yn adrodd o bryd i'w gilydd i Weithrediaeth y Bwrdd Iechyd i sicrhau bod y
ddarpariaeth yn cael ei monitro ac unrhyw gamau'n cael eu cymryd i unioni e.e., pwysau ar y
system Eiriolaeth.
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Gwasanaethau
Eiriolaeth (Plant)

Mae Powys yn gweithredu fel Comisiynydd Arweiniol Gwasanaeth Eiriolaeth Rhanbarthol
Canolbarth a Gorllewin Cymru ac yn ddiweddar mae wedi arwain y gwaith o ail-gomisiynu'r
gwasanaeth hwn ar ran awdurdodau lleol Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys a
Byrddau Iechyd Hywel Dda a Phowys. Cafodd y contract ei ail-dendro yn hydref 2021 a
dechreuodd y contract newydd ar 1 Ebrill 2022. Mae'r contract yn comisiynu gwasanaethau
eiriolaeth proffesiynol annibynnol ar gyfer plant a phobl ifanc y mae ganddyn nhw hawl
statudol iddynt. Mae'r eiriolaeth yn gweithredu ar sawl lefel, Eiriolaeth Broffesiynol
Annibynnol, Eiriolaeth Ffurfiol ac Eiriolaeth Anffurfiol/Cymheiriaid sy'n gweithio gyda'i gilydd i
ffurfio rhwydwaith eiriolaeth i gefnogi'r plentyn neu'r person ifanc.
Darperir y Gwasanaeth yn unol ag Eiriolaeth Broffesiynol Annibynnol: Fframwaith Safonau a
Chanlyniadau Cenedlaethol ar gyfer Plant a Phobl Ifanc yng Nghymru21

Gwasanaethau
Gofal Cartref

Mae'r rhain wedi parhau i weithredu'n dda yn ystod y pandemig. Cyflwynodd Powys System
Brynu Dynamig (DPS, math o fframwaith) i brynu gofal drwy ddarparwyr cymeradwy. Yn 2020,
fe wnaethom brofi rai heriau o ran darpariaeth mewn rhai ardaloedd, fe wnaeth y farchnad
ddal i fyny'n dda. Mae rhai darparwyr wedi gadael y farchnad gyda rhai newydd yn dod i'r
amlwg, ac rydym ni’n eu dehongli fel amgylchedd marchnad iach.
Fel mewn ardaloedd eraill, mae her yn dod i'r amlwg o ran cadw a recriwtio staff, nad yw'n
unigryw i Bowys. Mae Powys, oherwydd ei natur wledig, yn cyflwyno rhai heriau unigryw lle
mae unigolion yn byw mewn ardaloedd anghysbell, ac rydym ni’n mynd i'r afael â nhw mewn
ffyrdd gwahanol.

21

Fframwaith Safonau a Chanlyniadau Cenedlaethol ar gyfer Plant a Phobl Ifanc yng Nghymru | LLYW.CYMRU
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Gwasanaethau
nad ydynt yn cael
eu rheoleiddio a
gwasanaethau
cymunedol

Mae gan Bowys 2,241 o grwpiau Trydydd Sector wedi'u lleoli yn y Sir ynghyd â 1,839 o
sefydliadau cenedlaethol neu sefydliadau’r DU eraill sy'n gweithredu ym Mhowys.
Dyma un o'r niferoedd mwyaf o sefydliadau Trydydd Sector sy'n gweithio mewn
unrhyw sir yng Nghymru. Maen nhw’n cynnig ystod eang o wahanol wasanaethau;
mae rhai yn darparu ar draws y sir, ond mae llawer yn cael eu cyflawni gan grwpiau
llai yn gweithredu o fewn eu hardal gymunedol leol yn unig.
Mae'r sector gwirfoddol yn gymhleth o ran ei strwythurau, ei rolau a'i gyfrifoldebau.
Mae'r sector yn amrywiol ac yn amrywio o grwpiau hunangymorth bach sy'n cael eu
rhedeg gan wirfoddolwyr i elusennau mawr sy'n cyflogi llawer o staff, gan fynd i'r
afael ag amrywiaeth o faterion sy'n effeithio ar iechyd a lles. Mae'r sector yn cyflawni
amrywiaeth eang o rolau; o gymorth un-i-un, darparu gwybodaeth a chyngor,
cymorth cyflwr-benodol, eiriolaeth a chyfeillio. Mae Gwasanaethau Cymunedol yn
cwmpasu pob grŵp oedran.
Mae darparu gwasanaethau cymunedol mewn cymuned wledig ddwfn yn heriol yn
enwedig oherwydd mynediad at wasanaethau, teithio a'r argyfwng costau byw. Er
enghraifft, efallai y bydd yn ymddangos bod gan Bowys rwydwaith gref o
ddarpariaeth Trafnidiaeth Gymunedol ond mae sawl ardal o'r sir nad yw'r
ddarpariaeth hon yn rhan ohoni, megis Llandrindod; ac mae llawer o'r ddarpariaeth
yn benodol i oedran. Mae hyn yn gadael llawer o bobl yn ei chael hi’n her dod o hyd i
fynediad at wasanaethau sydd wedi'u rheoleiddi a heb eu rheoleiddio. Mae darparu
gwasanaethau cyson a chymharol ar draws Powys yn heriol yn y trydydd sector.
Mae gan wasanaethau cymunedol rôl hanfodol i'w chwarae wrth gefnogi atal ac
ymyrraeth gynnar. Mae Gwasanaethau Cymunedol yn cynnig dulliau sy'n
canolbwyntio ar yr unigolyn i ofal a chymorth, maen nhw’n hyblyg ac yn ymateb i
anghenion pobl ym Mhowys ac yn arloesol yn eu dulliau gweithredu.
Mae effaith Covid-19 ar wasanaethau ac anghenion pobl yn dal i gael ei deimlo gan y
sector ac mae hyn yn cael ei waethygu gan yr argyfwng costau byw. Mae sefydlogrwydd
ariannol gwasanaethau yn heriol gyda darparwyr yn adrodd gwendidau ariannol ac
mae hyn yn effeithio ar recriwtio a chadw'r gweithlu. Yn gyffredinol, nid yw cyllid
trydydd sector drwy Gytundebau Lefel Gwasanaeth a grantiau wedi tyfu mewn gwerth
am yr 8-9 mlynedd diwethaf. Mae hyn wedi arwain at sefydliadau yn gweithredu ar
golled ariannol a recriwtio'r trydydd sector yn dod yn llai a llai cystadleuol o fewn y
farchnad gyflogaeth.
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Ffactorau Sefydlogrwydd y Farchnad Allweddol
Mae'r adran hon o'r adroddiad yn ystyried sefydlogrwydd y gwasanaethau rhagnodedig wedi’u rheoleiddio fel y
nodir yn y Cod Ymarfer. Mae'r asesiad hwn hefyd yn ystyried pa mor ddigonol yw'r gwasanaethau a reoleiddir
hyn i ateb y galw a ragwelir.
Gwasanaethau Cartrefi Gofal (Pobl Hŷn)
Gweithlu: Mae Powys wedi bod yn dyst i ostyngiad yn y gweithlu sydd ar gael yn y sector yn ystod pandemig Covid.
Mae tystiolaeth anecdotaidd a roddwyd i ni gan ein darparwyr yn awgrymu mai'r rheswm pennaf am hyn yw bod staff
yn ail-werthuso eu gyrfaoedd oherwydd y pwysau aruthrol y buont yn gweithio oddi tano yn ystod y pandemig ac maen
nhw’n chwilio am waith arall mewn sectorau eraill o'r economi. Mae hyn i raddau helaeth y tu allan i faes dylanwad
Cyngor Sir Powys neu yn wir y rheolwyr cartrefi gofal, er ei bod yn bwysig sôn am ymdrechion sy'n cael eu gwneud fel
Addewid Powys (gweler isod), ein rhaglen Dyfodol y Gweithlu a'r cynnydd yn yr isafswm cyflog mae ein darparwyr yn
ei dalu nawr.
Lefelau deiliadaeth mewn cartrefi gofal: Yn ystod y pandemig gostyngodd lefelau deiliadaeth i lefelau na brofwyd o’r
blaen. Mae hyn wedi effeithio ar hyfywedd ariannol sawl cartref, yn aml y rhai sy'n cael eu rhedeg fel busnes
bach/teuluol nad oes ganddynt y cronfeydd ariannol sydd eu hangen i gynnal y busnes dros gyfnod hirach. Fe wnaeth
Cronfa Caledi Llywodraeth Cymru gefnogi darparwyr gofal cymdeithasol yn ariannol, ond nid yw hyn ar gael mwyach.
Er bod swyddi gwag mewn cartrefi gofal yn amrywio'n gyffredinol, bu cynnydd sylweddol yn nifer y swyddi gwag ar
gyfartaledd fel y dangosir isod:
31.1.2021

156 gwely gwag bob wythnos

30.4.2022

31 gwely gwag bob wythnos

Mae hyn yn dangos yr heriau i'r Cyngor a'r Bwrdd Iechyd roi pobl ag angen wedi’i asesu mewn Cartrefi Gofal ym
Mhowys.
Hyfywedd ariannol: mae'r uchod yn cyfrannu at bryderon gan rai darparwyr am sefydlogrwydd ariannol. Mae'r
cynnydd yn y Cyflog Byw Cenedlaethol a'r ardoll Gofal Cymdeithasol, wedi rhoi pwysau ar ddarparwyr. Er nad oes
gennym ni unrhyw adborth eto ar effaith y costau tanwydd cynyddol, rydym ni’n cymryd bod hyn yn bwysau cost
ychwanegol a fydd yn peri pryder i ddarparwyr. Yn bennaf, darparwyr bach, sy’n cael ei redeg gan deulu fydd hyn ac
efallai nad oes ganddynt unrhyw arian i syrthio'n ôl arno.
Gwasanaethau Cartrefi Gofal (Oedolion)
Mae cartrefi gofal preswyl arbenigol Powys yn cael eu cynnal ond nid oes pwysau staffio critigol, gyda'r rhan fwyaf o
gartrefi gofal yn gweithredu gyda phrinder staff ysgafn yn unig. Mae gan gartrefi gofal preswyl arbenigol lefelau isel
iawn o welyau gwag sy'n arwain at ddiffyg dewis i'r rhai sydd angen gofal preswyl arbenigol ac sy'n dymuno byw ym
Mhowys.
At ei gilydd, mae'r systemau cynllunio cymorth a ddefnyddir gan ddarparwyr arbenigol yn canolbwyntio ar ganlyniadau
ac yn cefnogi annibyniaeth, ond mae'r opsiynau symud ymlaen yn gyfyngedig o fewn y sir.
Mae preswylwyr yn nodi lefelau uchel o foddhad yn eu gwasanaethau a chafwyd adborth cadarnhaol o amrywiaeth o
ffynonellau.
Gwasanaethau Cartrefi Gofal (Plant)
Mae Tîm Comisiynu Powys wedi gweithio'n helaeth gyda'r farchnad gofal preswyl i blant a darparwyr gwasanaethau
ym Mhowys yn ystod Covid-19 i gynnig cymorth ac arweiniad tra'u bod mewn parhad busnes, i gynyddu ymgysylltiad
ac i annog mynediad at wasanaethau o ansawdd, eu twf a'u datblygiad. Cyn Covid rydym ni wedi cyfarfod â Darparwyr
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Gofal ac Addysg Annibynnol presennol a newydd ym Mhowys ar y cyd ac yn unigol. Rydym ni’n cyfarfod yn rheolaidd
â chydweithwyr ym maes Tai ac yn archwilio opsiynau lleoli pellach ym Mhowys yn barhaus. Rydym ni’n gweithio o
fewn y Safonau Comisiynu Cenedlaethol (Fframwaith) ac yn meincnodi gweithgarwch comisiynu gydag awdurdodau
lleol eraill a'r 4C sy'n ein galluogi i ddeall sut i wella gwasanaethau ar lefel strategol a gweithredol. Mae'r ystod o
leoliadau a gomisiynwyd ac a ddarperir ym Mhowys wedi ehangu i gynnwys Cartrefi Plant prif ffrwd, Llety a Chymorth
16+ a Llety Brys yn unol â'n Strategaeth Cyflenwad Digonol o Leoliadau Gofal o Ansawdd Uchel ac rydym ni’n gwella'r
dewis o leoliadau drwy drefniadau comisiynu gwell sy'n arwain at gyflawni cynlluniau ac ymyriadau gofal a gwell
canlyniadau i blant a phobl ifanc.
Er gwaethaf yr heriau mae'r gwasanaeth wedi'u hwynebu dros y flwyddyn, fe wnaethom barhau i ganolbwyntio ar yr
holl welliannau rhagorol a ddechreuodd cyn y pandemig. Mae hyn wedi sicrhau bod ein gwasanaethau wedi parhau i
fod o ansawdd uchel ac yn diwallu anghenion plant, pobl ifanc a theuluoedd ym Mhowys.
Gwasanaethau Mabwysiadu
Y brif her sy'n wynebu ein Gwasanaeth Mabwysiadu yw'r nifer annigonol o deuluoedd sy'n mabwysiadu i fodloni’r galw
o ran nifer y plant sydd angen lleoliadau mabwysiadu.
Gwasanaethau Maethu
Fel gyda rhieni sy'n mabwysiadu, mae dod o hyd i leoliadau maeth yn parhau i fod yn heriol. Mae recriwtio gofalwyr
maeth wedi mynd drwy newid mawr yn ystod y deuddeg mis diwethaf pan ymunodd pob un o'r 22 Awdurdod Lleol
yng Nghymru i lansio Maethu Cymru22. Gobeithio y bydd hyn yn cynyddu nifer yr aelwydydd maethu yng Nghymru.
Er bod dros draean (39%) o oedolion yng Nghymru yn honni eu bod wedi ystyried dod yn ofalwr maeth, mae angen o
hyd i recriwtio tua 550 o ofalwyr maeth a theuluoedd newydd ledled Cymru bob blwyddyn. Diben hyn yw cadw i fyny
â nifer y plant sydd angen gofal a chymorth, tra'n disodli gofalwyr sy'n ymddeol neu sy'n gallu darparu cartref parhaol
i blant.
Bydd Maethu Cymru yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol fel llwyfan i godi proffil y gwasanaethau hefyd, gan fod
hysbysebion teledu a radio lleol wedi bod erbyn hyn.
Caiff gwefan23, maethu Powys, sy'n gysylltiedig â gwefan Maethu Cymru, ei diweddaru'n rheolaidd yn unol â Maethu
Cymru. Mae Cyfryngau Cymdeithasol fel Facebook a Twitter yn cael eu defnyddio gan yr Awdurdod Lleol eto gyda
diweddariadau a newyddion rheolaidd. Cefnogir y gwasanaeth gan dîm cyfathrebu corfforaethol yr Awdurdod Lleol.
Nid yw'r gwasanaeth wedi cael unrhyw bresenoldeb gweledol yn y gymuned leol ond mae'n gweithredu strategaethau
i ddod yn bresenoldeb cyson a pharhaus drwy hyrwyddo maethu ym Mhowys yn ystod ymgyrchoedd ymwybyddiaeth
cenedlaethol, digwyddiadau teuluol lleol, diwrnodau hwyl ac archfarchnadoedd lleol a grwpiau cymunedol, ac o ddydd
i ddydd gan ddefnyddio taflenni, poster a baneri.
Mae'r gwasanaeth wedi bod yn rhan o waith rhanbarthol y Fframwaith Maethu Cenedlaethol sy'n ystyried effaith
hysbysebu Cenedlaethol, Rhanbarthol a Lleol.
Mae'r Gwasanaeth fel arfer yn cael cefnogaeth ei ofalwyr maeth presennol mewn ymgyrchoedd recriwtio ac mae sawl
gofalwr wedi cefnogi'r gwasanaeth drwy ysgrifennu erthyglau i'w cyhoeddi neu ymddangos mewn fideo yn siarad am
eu profiad o fod yn ofalwr maeth.
Ar 21 Mehefin 2022, roedd 227 o blant yn derbyn gofal gan yr Awdurdod Lleol.
Ar 31 Mai 2022 roedd 67 o dai Maethu Generig yn cael eu dal a 25 o aelwydydd gofalwyr oedd yn Ffrindiau a
Theuluoedd.

22
23

| Maethu yng Nghymru | Maethu Cymru (llyw.cymru)
Maethu ym Mhowys | Maethu Cymru Powys (llyw.cymru)
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Gwasanaethau Lleoli Oedolion ('Cysylltu Bywydau')
Ar hyn o bryd rydym ni’n darparu trefniadau hirdymor ar gyfer 16 o unigolion. Hefyd, mae 8 unigolyn yn manteisio ar
drefniant gofalwyr Cysylltu Bywydau/Cysylltiadau Teuluol am seibiant. Ein bwriad yw tyfu'r cynnig a hysbysebu'n lleol
am rolau gofalwyr Cysylltu Bywydau. Mae pwyslais cynyddol ar y math hwn o ddarpariaeth, oherwydd bod
gwasanaethau gofal cartref traddodiadol wedi bod o dan bwysau ers peth amser, gyda'r pandemig yn ychwanegu at
heriau cadw staff a recriwtio darparwyr comisiwn.
Gwasanaethau Eiriolaeth (Oedolion)
Mae'r Gwasanaeth Eiriolaeth Annibynnol yn cael ei ddarparu gan ddarparwr comisiwn ar gontract tair blynedd.
Cynhelir cyfarfodydd monitro rheolaidd rhwng y darparwr a'r comisiynwyr a bydd unrhyw faterion a adroddir yn cael
sylw rhwng y darparwr, y comisiynwyr a'r cyfeirwyr.
Mae Bwrdd Iechyd Addysgu Powys yn darparu eiriolaeth Iechyd Meddwl Annibynnol (IMHA) a Galluedd Meddwl
Annibynnol (IMCA).
Yn y ddwy ardal mae adborth gan y darparwyr wedi bod y galw hwnnw'n parhau i fod yn uchel ond yn hylaw gan y
darparwyr. Mae'r darparwr comisiwn ar gyfer Eiriolaeth Annibynnol wedi adrodd yn rheolaidd bod atgyfeiriadau'n
amrywio'n ddaearyddol a gan dîm/dimau gwaith cymdeithasol. Mae'r comisiynwyr yn mynd i'r afael â hyn.
Gwasanaethau (Cymorth) Gofal Cartref
Mae capasiti'r gweithlu wedi bod yn heriol yn y blynyddoedd diwethaf gyda'r gwasanaeth yn methu ateb y galw sydd
ar hyn o bryd mewn rhai ardaloedd. Mae gan y System Brynu Deinamig bris llawr a nenfwd, £19.48 a £24.08 yn y drefn
honno (Mehefin 2022). Y nod yw dod â phob contract sefydlog a chontractau DPS i bris y nenfwd dros y blynyddoedd
nesaf, sy'n cynyddu yn unol ag Isafswm Pris Cyflog Byw a argymhellir gan y Gymdeithas Gofal Cartref ac mae hefyd yn
gysylltiedig â gwell Telerau ac Amodau ar gyfer y gweithlu trwy Addewidion Powys. Er enghraifft, mae Addewidion
Powys yn cynnwys y gofyniad i dalu milltiroedd am 35c y filltir, hyfforddiant â thâl a ffioedd gwisg ysgol, DBS a Ffioedd
Cofrestru i'w talu neu eu had-dalu. Er y camau cadarnhaol hyn mae'r farchnad yn dal yn fregus ac rydym ni wedi gweld
sawl darparwr yn gadael Powys yn y blynyddoedd diwethaf. Mae'r rhesymau a roddir i ni yn amrywio o wledigrwydd
eithafol Powys ar adegau, sydd yn ei dro yn gwneud darparu gofal weithiau'n anhyfyw yn economaidd neu staff nad
ydynt yn fodlon teithio pellteroedd mor hir. Rydym ni’n cydnabod bod y gweithlu yn heneiddio ac mae'r staff dros y
blynyddoedd diwethaf wedi gadael oherwydd ymddeoliad. Cyfleoedd gwaith amgen o ran manwerthu, twristiaeth
neu – lle mae'r cyfle'n codi - gweithio mewn ardaloedd cyfagos allai dalu cyfraddau uwch na Phowys.
24

Mae'r Fframwaith Gofal Iechyd Parhaus yn nodi bod ... "Ni ellir neilltuo gwasanaethau i ddiwallu anghenion unigolion
sydd ag anghenion gofal parhaus ar wahân i gomisiynu gwasanaethau tebyg eraill. Dylai Byrddau Iechyd Lleol ac
Awdurdodau Lleol gael dull integredig o gomisiynu gwasanaethau, gan gynnwys cartrefi gofal preswyl a nyrsio a gofal
cartref i arfer y dylanwad mwyaf posibl dros ddatblygu'r ddarpariaeth. Bydd angen iddyn nhw hefyd weithio'n agos
gyda darparwyr i sicrhau bod ystod briodol o wasanaethau yn eu lle i ymateb i anghenion eu poblogaeth".
Nid oes gan Gyngor Sir Powys na Bwrdd Iechyd Addysgu Powys gronfeydd mewn perthynas â Gofal Cartref, fodd
bynnag, rydym ni’n comisiynu rhai pecynnau gofal ar y cyd. Mae hyn fel canlyniad i gyfarfod tîm aml-ddisgyblaeth. Mae
angen i ddiwallu anghenion unigolion ganolbwyntio ar ganlyniadau, canolbwyntio ar yr unigolyn, cefnogi annibyniaeth
a pheidio â chael diagnosis. Ar hyn o bryd, mae comisiynu'r cyfrifoldeb am becynnau ar y cyd yn dibynnu ar y
comisiynydd arweiniol sydd â chanran uwch o gyfranogiad. Er gwaethaf hyn, bydd unigolion sy'n derbyn pecyn ar y
cyd yn cael cydlynydd penodol gan y Bwrdd Iechyd, sef y gwasanaeth Nyrsio Ardal fel arfer.

24

Gofal Iechyd Parhaus (llyw.cymru)
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Fodd bynnag, mae rhai cleifion y mae eu hanghenion yn fwy ac sy'n derbyn 100% o gyllid Iechyd. O dan yr amgylchiadau
hyn, bydd Iechyd yn ymwneud â’r unigolyn fel arfer fel cydlynydd gofal, yn dibynnu ar yr angen unigol; gallai hyn fod
yn wasanaeth Iechyd Meddwl, gwasanaethau anableddau dysgu iechyd cyffredinol i oedolion.
Nid yw'r Bwrdd Iechyd na'r Cyngor wedi cyfuno arian mewn perthynas â gofal cartref, fodd bynnag, rydym ni’n
comisiynu rhai pecynnau gofal ar y cyd. Mae hyn fel canlyniad i Gyfarfod Tîm Aml-Ddisgyblaeth. Mae angen i ddiwallu
anghenion unigolion ganolbwyntio ar ganlyniadau, canolbwyntio ar yr unigolyn, cefnogi annibyniaeth a pheidio â chael
diagnosis. Ar hyn o bryd, mae comisiynu'r cyfrifoldeb am becynnau ar y cyd yn dibynnu ar y comisiynydd arweiniol
sydd â chanran uwch o gyfranogiad. Er gwaethaf hyn, bydd unigolion sy'n derbyn pecyn ar y cyd yn cael cydlynydd
penodol gan y Bwrdd Iechyd, y gwasanaeth Nyrsio Ardal fel arfer. Mae'r dystiolaeth yn awgrymu y gallai trefniant
cronfa cydgasglu bwrpasol (sy'n debyg i'r un sy'n bodoli eisoes ar gyfer gofal preswyl a nyrsio) fod yn fuddiol a bydd y
ddwy ochr yn edrych ymlaen at hyn.
Fodd bynnag, mae rhai cleifion y mae eu hanghenion yn fwy ac sy'n derbyn 100% o gyllid Iechyd. O dan yr amgylchiadau
hyn, bydd iechyd yn ymwneud â’r unigolyn fel arfer fel cydlynydd gofal, yn dibynnu ar yr angen unigol; gallai hyn fod
yn wasanaeth Iechyd Meddwl, anableddau dysgu neu iechyd cyffredinol oedolion.
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Trefniadau Partneriaeth ac Ymgysylltu
Mae Cyngor Sir Powys, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys a phartneriaid yn y trydydd sector yn ymgysylltu mewn amryw o
ffyrdd gyda phobl ym Mhowys. Mae hyn yn rhannol yn barhaus (ymgysylltu), yn benodol (ymgynghori) a thrwy fyrddau
partneriaeth a grwpiau yn ffurfiol ac yn anffurfiol. Penderfynwyd cyfyngu ar yr ymgysylltu ychwanegol â phartneriaid i
isafswm, gan osgoi gofyn am ymrwymiadau amser ychwanegol gan bartneriaid. Fe wnaethom hefyd lwyddo i
ddefnyddio gwybodaeth a mewnwelediadau sydd ar gael a gasglwyd dros gyfnod o sawl blwyddyn, gan ddefnyddio'r
mecanweithiau a amlinellir isod. Rydym ni’n hyderus felly bod yr adroddiad hwn yn ystyried mewnwelediadau
sylweddol, a gasglwyd dros gyfnod a thrwy hynny ddarparu'r mewnwelediadau sydd eu hangen ar gyfer dadansoddi a
chynllunio at y dyfodol.

Segment y
farchnad
Ymgysylltu â'r
Trydydd Sector yn
benodol i'r
adroddiad hwn

Math o ymgysylltu

Mewnwelediadau o'r ymgysylltu hwn

Wrth lunio'r adroddiad hwn, mae'r sector
wedi ymgysylltu'n weithredol i helpu i fyfyrio
a chydweithredu barn ar sefydlogrwydd y
farchnad ym Mhowys. Cefnogwyd hyn trwy
ymgysylltu â Fforwm Gwerth Cymdeithasol
Powys, grŵp Ymateb y Trydydd Sector, sy’n
cael ei hwyluso gan PAVO.
Gweithdy penodol gyda darparwyr trydydd
sector.
Arolwg penodol ar gyfer Fforwm Gwerth
Cymdeithasol.

Mwy o alw yn rhoi pwysau ar
ddarparwyr;
Mae newid o waith ymyrraeth ac atal i
gefnogi'n uniongyrchol ar draws pob un
o'r sefydliadau 3ydd Sector. Mae'r
sefydliadau hyn yn rhagweld y bydd hyn
yn parhau am o leiaf 2 flynedd.
Staff yn gadael sefydliadau oherwydd
pwysau yn ystod y pandemig; bydd hyn
yn ychwanegu pwysau pellach ar
ddarparu gwasanaethau mewn
contract;
Cyllid cyngor a Llywodraeth Cymru yn
aml yn gyllid tymor byr (un/dwy
flynedd), sy'n wrthgynhyrchiol ac yn
wrthweithiol
Mae cryfder organig a gwytnwch y
gweithlu yn ychwanegu gwerth i'r
sector.
Roedd darparwyr o'r farn bod angen
comisiynu mwy hirdymor, comisiynu ar
y cyd a system adrodd fwy cytbwys a
ddylai fod yn briodol i'r cyllid a
ddyrannwyd.
Mae angen mwy o amser i ddarparwyr
y trydydd sector gymryd rhan lawn
mewn prosesau tendro, sydd wedi bod
yn destun pryder ers peth amser.

Y teimlad oedd bod y prosesau'n
gallu bod yn hir a chymhleth ac mae
hyn wedi effeithio'n negyddol ar y
sector, gyda darparwyr yn adrodd
nad oes digon o gyfleoedd a bod
terfynau amser yn rhy dynn. Gall
gofynion adrodd cymhleth ar gyfer
grantiau a chontractau cymharol
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fach fod yn anghymesur i'r cyllid
sydd ar gael ac yn ei dro mae hyn yn
arwain at rai darparwyr yn symud i
ffwrdd oddi wrth gwneud cais i
ffrydiau ariannu newydd.
Ymgysylltiad
Bwrdd
Partneriaeth
Rhanbarthol

Cynhaliwyd sesiwn benodol ym Mehefin
2022

Cartrefi Gofal

Galwadau wythnosol gyda darparwyr drwy
gydol cyfnod ymateb brig Covid a llythyrau
briffio gwybodaeth rheolaidd i'r darparwr
Cyfarfodydd monitro contractau;
Cyd-gynhyrchu'r dangosfwrdd Cartrefi Gofal
Fe wnaeth MDT Cartrefi Gofal gyfarfod
wythnosol i ddechrau ar ddechrau'r
pandemig, ac mae bellach yn wythnosol
Ymateb i ymholiadau darparwr 1 i 1 (ebost a
ffôn)
Cyfarfodydd fforwm darparwr arferol (arlein)

Cymorth a chefnogaeth gynnar –
adfyfyrio ar gynhaliaeth a sut y gall
Powys gynyddu digonolrwydd dros y
pum mlynedd nesaf.
Materion recriwtio - bydd y rhain bron
yn sicr yn gwaethygu oherwydd heriau
demograffig.
' Datrysiadau tyfu ein hunain', mae
angen i ni reoli ein tynged ein hunain
trwy gynnig ein datrysiadau ein hunain.
Mae Rhaglen Gogledd Powys yn
enghraifft o hyn.
Gallai treialu gwasanaeth di-dor, model
Integredig yng Ngogledd Powys fod yn
enghraifft o hyn, ynghyd â dull
Vanguard wedi'i ddatblygu yn
Aberhonddu, gyda chyfranogiad y
Trydydd Sector.
Gwerth y trydydd sector a chael
gwared ar rwystrau i weithio'n fwy
effeithiol.
Pwysigrwydd llais pobl eu hunain yn
hytrach na chymryd yn ganiataol yr hyn
y gallai pobl fod ei angen (yn aml mae'r
hyn a ofynnir amdano yn llai na'r hyn
fyddai wedi'i ddarparu).
Mae heriau'r gweithlu'n bodoli ar
draws pob sector, yn enwedig yn y
trydydd sector oherwydd bod rhai
darparwyr yn rhoi'r gorau i weithio.
Adborth ymatebol a rheolaidd gan
ddarparwyr ar ymateb y pandemig;
roedd dealltwriaeth o'r pwysau a'r
gwasgbwyntiau wrth cyflawni yn
caniatáu i weithgareddau cymorth gael
eu teilwra'n well i fodloni amgylchiadau
ac anghenion darparwyr, tra hefyd yn
darparu mwy o wybodaeth ddiweddaraf
i lywio cynllunio a darparu'r
gweithgareddau hynny.
Symud i'n ddefnydd cynyddol o
gyfathrebu ar-lein i hwyluso
ymgysylltiadau yn ystod y pandemig.
Rhai newidiadau h.y., fe wnaeth cynnal
cyfarfodydd fforwm darparwr ar-lein
gynyddu presenoldeb ar gyfarfodydd
wyneb yn wyneb blaenorol a bydd yn
parhau felly ar ôl y pandemig
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Gofal Cartref

Galwadau rheolaidd (dyddiol ac wythnosol)
gyda darparwyr i drafod darpariaeth a heriau
yn ystod y pandemig
Fforwm Darparwyr Chwarterol
Cyfarfodydd Monitro Contractau Chwarterol

Gofalwyr gan
gynnwys Gofalwyr
Ifanc

Cyfarfodydd rheolaidd (bob 4 mis) o grŵp
llywio gofalwyr;
Cyfarfodydd Monitro Contractau Chwarterol
Cyfarfodydd strategol chwarterol
Mae Rhwydweithiau Eiriolaeth Powys yn
cyfarfod bob mis (deufis), lle mae
presenoldeb y darparwr comisiwn a
sefydliadau eiriolaeth eraill.
Cyfarfod grŵp prosiect chwarterol rhwng
darparwr, comisiynwyr, rheolaeth gofal a
sefydliadau trydydd sector
Cyfarfodydd Monitro Contractau Chwarterol
gyda'r darparwr cymorth
Cyfarfodydd strategol chwarterol gyda'r
darparwr cymorth
Cyfarfodydd rheolaidd gyda darparwr Virtual
Wallet i drafod cynnydd a chodi
ymwybyddiaeth drwy hyrwyddwyr VW.
Cynhaliwyd galwadau wythnosol gyda'r holl
ddarparwyr sy'n gofalu am Blant sy'n derbyn
gofal ym Mhowys a darparwyr preswyl
allanol gyda chartrefi ym Mhowys trwy gydol
y cyfnod gwaethaf o ran Covid. Hefyd,
cafodd llythyrau gwybodaeth/briffio
wythnosol/rheolaidd ar e-bost eu dosbarthu
i ddarparwyr yn lledaenu gwybodaeth
allweddol gan Lywodraeth Cymru a Chyngor
Sir Powys.
Cynhaliwyd cyfarfodydd monitro contract
rhithwir yn ystod pandemig Covid, gyda
chyfarfodydd wyneb yn wyneb yn unig pan
fo pryderon gyda'r darparwr. Mae
ymweliadau monitro contract wedi
dychwelyd wyneb yn wyneb o Wanwyn
2022.

Eiriolaeth

Datblygu Micro
Fenter
Taliadau
Uniongyrchol

Darparwyr
Lleoliadau Plant

Adborth gan staff Cartrefi Gofal ar yr
effaith aflonyddgar o nifer y galwadau
ffonau gan swyddogion CSP a'r GIG yn
chwilio am wybodaeth union yr un fath,
arweiniodd hyn at greu'r dangosfwrdd
cartrefi gofal hunan-ddiweddaru, sy'n
hygyrch gan bob sefydliad partner. Mae
hyn wedi'i ddatblygu'n raddol ac mae
bellach wedi disodli rhai systemau a
ddefnyddiwyd yn flaenorol ar gyfer
casglu gwybodaeth monitro a
pherfformio.
Adborth ymatebol a rheolaidd gan
ddarparwyr ar yr ymateb i’r pandemig;
dealltwriaeth o'r pwysau a'r
gwasgbwyntiau yn y ddarpariaeth, ac
ati.
Trafodaeth ar faterion cyffredin.
Deall blaenoriaethau a chyfeiriad
strategol angenrheidiol.

Cael mewnwelediadau i ddatblygiadau
mewn mannau eraill.
Dysgu Digidol
Deall unrhyw rwystrau i symud ymlaen
a rhannu arferion da.

Croesawodd y darparwyr gyfathrebu a
gohebiaeth gan y Tîm Comisiynu ac
roedden nhw’n teimlo eu bod nhw’n
cael eu cefnogi yn ystod y pandemig.
Gwell dealltwriaeth o'r pwysau a'r
gwasgbwyntiau mewn darpariaeth ac
iechyd a lles Plant Powys sy'n Derbyn
Gofal.
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Sector Gofal Plant

Cyfathrebu'n rheolaidd â darparwyr gofal
plant drwy gydol y pandemig ac yn barhaus.
Cymorth wedi'i ddarparu ar gyfer arweiniad,
polisi a gweithdrefnau
Cyfarfodydd monitro contract gyda
lleoliadau Dechrau'n Deg a'r Cyfnod Sylfaen
Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant wedi’i
gynnal.
Ymgysylltu â 107 o ddarparwyr drwy
alwadau ffôn a grwpiau rhanddeiliaid
rhithwir
Arolwg rhieni ac ymgysylltu
Arolwg ymgysylltu â rhanddeiliaid

Nodi meysydd i'w gwella
Darpariaeth gofal tu allan i'r ysgol
cyfyngedig
Mae galw mawr am ddarpariaethau
gofal plant y tu allan i'r ysgol, fel gofal
cofleidiol a gofal yn ystod gwyliau,
ledled Powys. Ond nid yw'r galw uchel
hwn yn cael ei fodloni â digon o
gyflenwad, yn rhannol oherwydd nad
oes digon o adnoddau ac arian ar gael i
gynnig gofal o'r fath. Nodwyd hyn gan
rieni, plant, rhanddeiliaid a'r ysgolion eu
hunain. Mae'n ymddangos y byddai
penaethiaid yn hoffi cynnig y
ddarpariaeth hon, ond yn anffodus
maen nhw’n gyfyngedig oherwydd eu
bod yn brin o staff a heb ddigon o
adnoddau.
Dim digon o gymorth i leoliadau
cyfrwng Cymraeg
Mae galw heb ei ddiwallu yn ymestyn i'r
ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg sydd ar
gael, gyda rhieni a rhanddeiliaid
ehangach yn mynegi awydd am
ddarparwyr all ddarparu gofal plant
cyfrwng Cymraeg.
Recriwtio a chadw
Problem a nodwyd oedd materion sy'n
dod i'r amlwg ynghylch recriwtio a
chadw staff. Mae effaith y pandemig,
ochr yn ochr â chostau cynyddol, wedi
gadael llawer o ddarparwyr yn ei chael
hi'n anodd darparu digon o staff, gan
arwain at achosion o gau ledled y sir.
Cafodd hyn ei ddwysau gan ofal plant
mewn ysgolion nad ydynt yn gallu
gweithredu fel arfer, gan roi pwysau
ychwanegol ar ddarparwyr y
Blynyddoedd Cynnar
Gofal plant o safon uchel, gyda
hygyrchedd cyfyngedig
Mae llawer o rieni'n cael trafferth cael
mynediad at ofal plant fforddiadwy,
hyblyg, a lleol, ac yn teimlo nad yw
costau cynyddol yn cael eu lliniaru trwy
gynlluniau gofal plant cyffredinol
estynedig, rhad ac am ddim, gyda
chymhwyster cyfyngedig i gynlluniau fel
Dechrau'n Deg. Mae hyblygrwydd yn
broblem fawr hefyd, gyda nifer o rieni
yn gorfod dibynnu ar ofal plant teuluol
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Darparwyr Iechyd
Emosiynol a Lles
Plant

Darparwyr
gwasanaethau i
bobl ag
anableddau

Cyfarfodydd llif gwaith Iechyd Emosiynol a
Lles rheolaidd lle mae ystod eang o
ddarparwyr yn mynychu. Cynyddodd amlder
y cyfarfodydd dros gyfnod y pandemig i
rannu arferion da a chytuno ar ymatebion i'r
galw cynyddol.
Sawl cyfarfod is-grŵp i edrych ar feysydd
penodol fel Cymorth Cam-drin Domestig.
Cyfarfodydd MDT rheolaidd yn ystod y
pandemig
Galwadau rheolaidd (dyddiol ac
wythnosol/yn seiliedig ar Asesiadau Risg)

neu anffurfiol i ddiwallu’r bwlch yn y
ddarpariaeth.
Cyfathrebu awdurdodau lleol
Drwy ymgynghoriad rhanddeiliaid,
darparwyr a rhieni, dywedodd llawer eu
bod eisiau mwy o gyfathrebu gan yr
awdurdod lleol a gofynnwyd i
wybodaeth sy'n hygyrch ar hyn o bryd
gael ei hegluro ymhellach. Er bod
cylchlythyrau e-bost, diweddariadau ar
y cyfryngau cymdeithasol a gwaith
papur sampl yn cael ei rannu, mae
llawer yn credu y bydden nhw'n elwa o
eglurder (nododd mai dyma’r gamp yn
ystod y pandemig). Mae cyfran fawr o
blant hefyd wedi sylwi ar yr effaith a
gafodd COVID-19 ar y ddarpariaeth, yr
adnoddau a'r staffio wrth i'r cyfnod
cadw a mynediad i'r gweithlu i'r sector
gofal plant ostwng.
Cyfleoedd hyfforddi
Nododd llawer o ddarparwyr ddiffyg
hyfforddiant digonol neu ddiffyg staff â
chymwysterau addas fel materion i fynd
i'r afael â nhw er mwyn eu galluogi i
gefnogi plant ag ADY ac anableddau yn
well. Roedd llawer yn dweud bod hyn
yn ganlyniad i ddiffyg cyllid digonol a
diffyg gallu i ddarparu cymorth 1:1 i
blant ag ADY. Dylid nodi bod darparwyr
a oedd wedi mynychu hyfforddiant a
ddarparwyd drwy'r awdurdod lleol, yn
enwedig o ran awtistiaeth ac anghenion
lleferydd ac iaith, wedi teimlo bod hyn
yn rhagorol, ond mae angen
hyfforddiant pellach i sicrhau bod staff
yn teimlo'n gwbl abl i ddarparu cymorth
digonol i blant ag ADY ac anableddau.
Cytunwyd ar gynllun gweithredu manwl
gyda mewnbwn rhanddeiliaid i fynd i'r
afael â'r meysydd uchod i'w gwella.
Croesawodd darparwyr fwy o
gyfathrebu a chefnogaeth gan y
bartneriaeth ac roedden nhw’n teimlo
eu bod wedi cael eu cefnogi yn ystod y
pandemig. Mwy o ddealltwriaeth o'r
pwysau a'r gwasgbwyntiau wrth
gyflawni a chyfle i rannu arferion da.
Sicrhau bod gwasanaethau'n cael eu
darparu'n ddiogel.
Ymyrraeth gynnar lle'r oedd darparwyr
yn adrodd am heriau staffio.
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gyda darparwyr i drafod darpariaeth a heriau
yn ystod y pandemig
Cyfarfod fforwm darparwyr yn ystod y
pandemig
Cyfarfodydd Monitro Contractau

Adborth ymatebol a rheolaidd gan
ddarparwyr ar yr ymateb i’r pandemig;
dealltwriaeth o'r pwysau a'r
gwasgbwyntiau yn y ddarpariaeth, ac
ati.
Trafodaeth ar faterion cyffredin.
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Adran 2 – Trafodaeth fanwl ar wasanaethau a reoleiddir ac gwasanaethau nad ydynt yn cael
eu rheoleiddio
Digonolrwydd Marchnad (Gwasanaethau a Reoleiddir):
Mae'r adran hon yn edrych yn fanylach ar ddigonolrwydd yn y farchnad. Mae'n seiliedig ar wybodaeth fanwl o wahanol
ffynonellau, gan gynnwys ein gwaith ymgysylltu â darparwyr yn y farchnad gofal cymdeithasol, a nodir isod.
Mae'r adroddiad hwn yn edrych ar ddigonolrwydd a sefydlogrwydd y mathau canlynol o ddarpariaethau a reoleiddir
ym Mhowys:
Gwasanaethau Cartrefi Gofal (Oedolyn) – mae hyn yn cynnwys lleoliadau preswyl a nyrsio pobl hŷn, yn ogystal â
darpariaeth ar gyfer oedolion ag anableddau dysgu, anableddau corfforol, a materion iechyd meddwl.
•

Gwasanaethau Cartrefi Gofal (Plant)

•

Gwasanaethau Llety Diogel (Plant)

•

Gwasanaethau Canolfannau Preswyl i Deuluoedd

•

Gwasanaethau Mabwysiadu

•

Gwasanaethau Maethu

•

Gwasanaethau Lleoli Oedolion ('Cysylltu Bywydau')

•

Gwasanaethau Eiriolaeth

•

Gwasanaethau Cymorth Gofal Cartref

Mae'r gwasanaethau hyn i gyd yn cael eu darparu neu eu comisiynu'n uniongyrchol gan Gyngor Sir Powys a/neu Fwrdd
Iechyd Addysgu Powys.
Mae'r adroddiad hefyd yn ystyried y rhwydwaith ehangach o ddarpariaeth heb ei rheoleiddio ym Mhowys sy'n cynnwys
llawer o wasanaethau sy'n cefnogi neu'n bwydo i mewn i ddarpariaeth a reoleiddir ac sy'n effeithio ar lefel angen
trigolion Powys am y gwasanaethau a reoleiddir. Cyfeiriwch at yr adran hon ar gyfer y gwasanaethau hyn.

Gwasanaethau Cartrefi Gofal - Oedolion (Pobl Hŷn)
Y Ddarpariaeth Bresennol
• Mae 30 o gartrefi gofal i bobl hyn ym Mhowys wedi'u cofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru a 4 cartref gofal
nyrsio
• Mae 7 cartref cofrestredig deuol (sy'n darparu gwelyau nyrsio a gofal preswyl) a 18 o gartrefi gofal preswyl
• Un cyfleuster gofal canolraddol (sy'n darparu gofal dros dro ar ôl rhyddhau o'r ysbyty, ac ati cyn i'r unigolyn
ddychwelyd i'w gartref ei hun gyda phecyn gofal cartref priodol).
• Mae Bwrdd Iechyd Addysgu Powys yn darparu gwasanaethau gofal iechyd drwy ei rwydwaith o wasanaethau
cymunedol ac ysbytai cymunedol, gydag ystod o sesiynau cleifion allanol wedi'u harwain gan nyrsys a therapi,
theatr ddydd a diagnosteg mewn cyfleusterau yn y gymuned. Mae'r rhain yn chwarae rhan ganolog wrth
gefnogi llif cleifion o'r ysbyty i'w cartref neu osgoi derbyniadau i'r ysbyty yn y lle cyntaf.
Mae 12 o'r cartrefi gofal preswyl (a'r un cyfleuster gofal canolradd) yn eiddo i Gyngor Sir Powys, ond yn cael eu
gweithredu gan Shaw Healthcare drwy gontract gyda'r Cyngor.
Mae'r cartrefi gofal preswyl sy'n weddill, yn ogystal â'r holl gartrefi nyrsio a deuol sydd wedi'u cofrestru, yn eiddo i, ac
yn cael eu rhedeg gan ystod o wahanol berchnogion sector preifat gyda dau eithriad (mae un cartref nyrsio yn eiddo i
elusen gofrestredig ac yn cael ei redeg gan Fwrdd Iechyd Addysgu Powys).
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Mae gan gartrefi gofal Powys gapasiti o 1,114 o welyau gofal (fel sydd wedi'u cofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru)
er yn
ymarferol, nid yw nifer fach o'r gwelyau cofrestredig hyn yn cael eu defnyddio.
Mae capasiti lleoliadau cartrefi gofal yn amrywio, o rhwng 10 i 99 o welyau, gyda rhwng 20 a 40 o welyau yn y mwyafrif
o gartrefi.
Mae cartrefi preswyl wedi'u lleoli yn y rhan fwyaf o ardaloedd Powys, ond mae cartrefi nyrsio a chofrestredig deuol yn
cael eu dosbarthu'n llai cyfartal gyda dim ond un cartref yn darparu gwelyau nyrsio yn ardal canolbarth Powys. Mae
crynhoad uwch o gartrefi a gwelyau o amgylch canolfannau poblogaeth mwyaf Powys (Y Drenewydd, y Trallwng,
Aberhonddu ac Ystradgynlais) gyda dim ond un cartref preswyl bychan (Machynlleth) mewn rhai ardaloedd.
Ers 2018 mae 4 cartref gofal preswyl ym Mhowys wedi cau. Yn ogystal, agorwyd cyfleuster preswyl a nyrsio preifat
newydd yn y Drenewydd ym mis Ionawr 2020, sydd, ar un law, yn darparu llety modern, o ansawdd da, ond ar y llaw
arall wedi cael effaith andwyol ar nifer y lleoliadau preswyl newydd mewn cartrefi preswyl eraill yn y cyffiniau.
Mae Cyngor Sir Powys yn ariannu 49% (553) o'r gwelyau cartrefi gofal yn y sir, mae Bwrdd Iechyd Addysgu Powys yn
ariannu 7% (80) gyda chyllid CHC (gofal iechyd parhaus y GIG – gofal bywyd hirdymor) ac mae'r gweddill naill ai'n cael
eu hariannu y tu allan i'r sir (preswylwyr o'r tu allan i'r sir yn cael lle mewn cartref Gofal ym Mhowys) neu'n cael eu
hariannu'n breifat. (Tachwedd 2021).
Yn ogystal â'r gwasanaethau cartrefi gofal a reoleiddir, mae 58 o unedau gofal ychwanegol hefyd ar gyfer pobl hŷn ym
Mhowys:
Fel rhan o'n huchelgais i ehangu'r dewis o lety i bobl hŷn, agorwyd ein cynllun Gofal Ychwanegol cyntaf yn y Drenewydd
yn (dyddiad), Llys Glan yr Afon. Agorodd yn 2015 ac mae'n cynnig 48 o fflatiau a chymorth ar y safle i'r tenantiaid hynny
sydd angen. Mae wedi'i leoli'n agos i ganol tref farchnad brysur y Drenewydd. Mae'r gwasanaeth yn cael ei weithredu
gan Wales and West Ltd.
Ar hyn o bryd mae dau gynllun arall yn cael eu datblygu, un yn y Trallwng, Neuadd Maldwyn a fydd yn cynnig 66 o
fflatiau ac un arall yn Ystradgynlais, Pont Aur. Tra bod datblygiad Y Trallwng yn ddatblygiad sy'n seiliedig ar hen adeilad
cyngor, i'w reoli gan gymdeithas dai, mae gwasanaeth Ystradgynlais wedi'i seilio ar gynllun tai gwarchod presennol ac
fe fydd yn cael ei redeg gan ddarparwr tai arall. Bydd y ddau yn weithredol ar ddiwedd 2023.
Mae cynllun arall, yn Aberhonddu, wedi cael cytundeb gan Gyngor Sir Powys ac mae trafodaethau wedi dechrau
archwilio cyfleuster ym Machynlleth.
Ym Mhowys hefyd mae stoc sylweddol o lety tai gwarchod i bobl hŷn neu bobl anabl, sy'n cynnwys unedau annibynnol
preifat gyda rhai cyfleusterau a rennir a warden. Mae hwn yn opsiwn llety i bobl sydd eisiau byw'n annibynnol ond
sydd angen cefnogaeth ychwanegol, neu angen byw mewn cartref llai a haws ei reoli.
Ym Mhowys mae 2,170 o dai gwarchod (unedau) ar hyn o bryd, a chyfradd o 94 o dai gwarchod fesul 1,000 o’r
boblogaeth 75+.
Cyfleuster Tai Gofal Ychwanegol 10 uned sy'n gysylltiedig â chynllun Tai Gwarchod (Bodlondeb) yn Llanidloes (ardal
Llanidloes).
Sut mae'r lefelau presennol o ofal a chymorth yn ateb y galw presennol
Mae tua 18,000 o bobl dros 75 mlwydd oed yn byw ym Mhowys ac mae'r boblogaeth yn heneiddio. Wrth i'r boblogaeth
heneiddio, mae tuedd gynyddol o bobl â lefelau uwch o eiddilwch oherwydd oedran sydd angen cymorth, gan gynnwys
y rhai y mae eu plant wedi bod yn gofalu amdanynt ond na allant wneud hynny mwyach oherwydd lefelau cynyddol o
angen.
Mae'r ddarpariaeth gynyddol o ofal yng nghartrefi pobl wedi bod yn llwyddiannus ym Mhowys o ran cynyddu byw'n
annibynnol. Mae hyn yn cael ei adlewyrchu yn oedran cyfartalog cynyddol pobl sy'n symud i ofal preswyl ac yn y
gostyngiad hirdymor yn nifer y derbyniadau i gartrefi gofal ym Mhowys.
Mae Cyngor Sir Powys yn comisiynu lleoliadau preswylwyr ym mhob un o gartrefi gofal Powys, tra bod Bwrdd Iechyd
Addysgu Powys hefyd yn comisiynu lleoliadau yng nghartrefi nyrsio a chartrefi cofrestredig deuol y wlad. Mae pob
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lleoliad hefyd yn gartref i breswylwyr a ariennir yn breifat, yn ogystal â phreswylwyr a ariennir gan awdurdodau lleol a
byrddau iechyd y tu allan i'r sir.
Ym mis Rhagfyr 2021, roedd Cyngor Sir Powys yn ariannu 621 lleoliad preswyl (gofal seibiant parhaol a dros dro) yng
nghartrefi gofal pobl hŷn, 520 mewn cartrefi ym Mhowys a 101 mewn cartrefi wedi'u lleoli y tu allan i'r sir. O'r rhain,
roedd 417 lleoliad ar gyfer gofal preswyl tra bod 204 ar gyfer gofal nyrsio (roedd 59 o'r lleoliadau hyn yn cael eu
hariannu ar y cyd gan Gyngor Sir Powys a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys).
Mae Marchnad Cartref Gofal y DU yn cael ei gyrru gan bryderon masnachol ac yn naturiol yn ceisio datblygu ei
darpariaeth mewn ardaloedd lle ceir y cyfle cryfaf i gael elw ariannol; fodd bynnag, nid rhain yw’r ardaloedd lle mae’r
mwyaf o angen heb ei ddiwallu bob amser. O ganlyniad, ni ellir gwarantu darparu'r ystod ddaearyddol o gyfleusterau
mae Powys eu hangen (mae angen i lawer ohonynt fod mewn ardaloedd lle byddai'r niferoedd cymharol isel o
breswylwyr sydd eu hangen yn eu gwneud yn fasnachol ymylol).
Ydy ystod a lefel y gofal a'r cymorth yn ddigon da i ddiwallu'r angen presennol a'r angen a ragwelir a nodwyd yn yr
asesiad o anghenion y
boblogaeth?
Ar hyn o bryd mae digon o ddarpariaeth gofal preswyl ar draws y sir, gyda rhai lleoliadau gyda nifer o welyau gwag fel
mater o drefn, yn enwedig yn yr ardaloedd hynny sydd â nifer o gartrefi.
Mae nifer cyffredinol y gwelyau gofal nyrsio ym Mhowys yn ateb y galw presennol yn gyffredinol. Fodd bynnag, mae
eu crynodiad yng Ngogledd a De'r sir yn golygu mai prin yw'r ddarpariaeth yng nghanol Powys, a all arwain at leoli
preswylwyr mewn lleoliadau gryn bellter o'u preswylfa flaenorol a'u teulu a'u ffrindiau.
Mae maint Powys yn golygu ei bod yn ffinio â llawer o ardaloedd RPB eraill yng Nghymru ac Awdurdodau Lleol Lloegr.
Canlyniad hynny yw bod 16% o breswylwyr wedi’u hariannu gan Gyngor Sir Powys yn cael eu rhoi mewn cartrefi wedi'u
lleoli y tu allan i'r sir oherwydd fod preswylwyr a'u teuluoedd yn ymarfer dewis personol. Yn yr un modd, mae nifer o
breswylwyr mewn sawl cartref ger ffin y sir wedi cael eu lleoli a'u hariannu gan awdurdodau lleol a byrddau iechyd
eraill.
Ystyrir yn gyffredinol mai lleoliadau â 60+ o breswylwyr yw'r model masnachol delfrydol ar gyfer elw ariannol boddhaol
ar gyfer cyfleusterau cartrefi gofal. Mae daearyddiaeth Powys o drefi marchnad bach wedi’u gwasgaru’n eang yn
golygu mai dim ond ychydig o gymdogaethau sydd lle y byddai creu cyfleusterau newydd o faint o'r fath yn hyfyw. Pe
bai cyfleusterau newydd yn cael eu creu, mae'n ymddangos yn debygol y byddai cyfleusterau llai, mwy lleol, yn cau,
gan olygu bod preswylwyr newydd yn gorfod symud i ardal newydd, i ffwrdd o'u rhwydweithiau cymdeithasol a
chymorth presennol a’u teuluoedd a gofalwyr.
Ydy'r gofal a'r cymorth a ddarperir o ansawdd digonol i ddiwallu anghenion unigolion a'u galluogi i gyflawni eu
canlyniadau llesiant personol?
Mae ansawdd y gofal a'r cymorth a ddarperir i breswylwyr cartrefi gofal yn cael ei fonitro, ac yn cael ei asesu drwy
ystod
o fecanweithiau, gan gynnwys:
• Cynlluniau gofal personol yr unigolyn a'u hadolygiad rheolaidd
• Ymweliadau rheolaidd â lleoliadau gan Swyddogion Monitro Contract Cyngor Sir Powys ac Iechyd Addysgu
Powys
• Staff nyrsio bwrdd
• Arolygiadau ac adroddiadau arolygu Arolygiaeth Gofal Cymru
• Cyfeirio pryderon Arferion Gwael gan ddarparwyr gwasanaethau a gweithwyr proffesiynol ymweld
• Adrodd am ddigwyddiadau meddygol gofal gan ddarparwyr gwasanaethau a gweithwyr proffesiynol ymweld
• Adrodd ac ymchwilio i bryder diogelu.
Pan fydd materion yn codi o ran preswylwyr unigol mae'r rhain yn cael sylw gan y gweithwyr iechyd a gofal perthnasol
sy'n cefnogi'r preswylydd. Lle mae materion yn effeithio ar gartref, mae'r rhain yn cael sylw gyda'r cartref i unioni'r
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llety, staffio, rheoli, neu faterion ymarfer gofal a’u hachosodd. Gall hyn arwain at osod lleoliadau mewn mesurau
Perfformiad Darparwr gyda chynlluniau gweithredu unioni ffurfiol yn cael eu gosod a'u monitro gan gomisiynwyr.
Mae sawl thema gyffredinol wedi'u nodi drwy'r prosesau hyn sy'n ymwneud â gwasanaethau cartrefi gofal o ansawdd:
• Ansawdd Llety – Mae llawer o gartrefi ym Mhowys yn adeiladau pwrpasol hŷn neu wedi'u haddasu o safleoedd
• hŷn oedd yn bodoli eisoes. Mae diwallu'r angen am gynnal a chadw a gwella cyfleusterau yn rheolaidd yn fater
rheolaidd
• i rai lleoliadau
• Hyfforddiant Staff – Mae lefel y trosiant o ofal a staff ategol yn her i reolwyr cartrefi gofal wrth sicrhau bod
hyfforddiant staff yn
• cael ei gwblhau a'i ddiweddaru ar gyfer yr holl staff.
• Mae rhai problemau ansawdd cyffredinol wedi codi hefyd yn ystod pandemig Covid-19
• Absenoldeb staff dros dro a heriau recriwtio gan achosi pwysau ychwanegol ar staff gofal yn ogystal
• ag effeithio ar gymarebau staff i breswylwyr
• Yr angen i gryfhau a chynnal arferion Atal a Rheoli Heintiau
• Mwy o drosiant o reolwyr cartref gan arwain at amharu ar arferion rheoli cartrefi a
• goruchwyliaeth weithredol.
Ydy unigolion yn cael digon o ddewis a dweud eu dweud o ran sut a ble y darperir gofal a chymorth, ac i ba raddau
mae gofal a chymorth yn cael eu cyd-gynhyrchu gyda defnyddwyr a gofalwyr?

Mae Polisi Dewis Cyngor Sir Powys yn galluogi preswylwyr posib i wneud penderfyniadau gwybodus am unrhyw ffi
ychwanegol bosib (atodol) mewn cartref gofal o'u dewis.
Mae paratoi cynlluniau gofal personol ar leoliad preswyl cychwynnol yn cynnwys pobl ag anghenion gofal a chymorth
a/neu deulu a gofalwyr. Mae'r cynlluniau hyn yn destun adolygiad cyson gan swyddogion gwasanaethau cymdeithasol.

Gofal Nyrsio – Mae darpariaeth gyfyngedig o welyau gofal nyrsio sy'n gallu achosi trafferthion gyda gwneud lleoliadau
preswyl newydd yng nghartref o ddewis unigolion pan fo lefelau deiliadaeth yn uchel.
Mae'r gwelyau gofal nyrsio sydd ar gael yn cael eu dosbarthu'n anwastad ar draws y sir gyda darpariaeth gyfyngedig
yng Nghanolbarth Powys.
Mae hyn yn golygu bod yn rhaid rhoi unigolion yng Nghanolbarth Powys weithiau mewn lleoliadau gryn bellter o'u man
preswyl gwreiddiol yn bell o'u teulu a'u rhwydwaith cymdeithasol. Dros y pedair blynedd ddiwethaf mae oedran pobl
hŷn sy'n mynd i ofal nyrsio wedi cynyddu o 83 i 85 mlynedd, tra'n genedlaethol mae'r duedd wedi gweld gostyngiad o
85 i 81 mlwydd oed; mae hyn yn golygu bod pobl hŷn ym Mhowys bedair blynedd yn hŷn ar gyfartaledd nag ar draws
y Deyrnas Unedig yn gyffredinol.
Mae heriau parhaus i Gartrefi recriwtio a chadw digon o staff nyrsio cymwys i ddiwallu anghenion gofal eu capasiti
gwelyau presennol. Yn aml mae'n rhaid i gartrefi ddibynnu ar ddefnydd dros dro o Staff Asiantaeth drud i gyflenwi pan
fydd absenoldeb.
Mae'r anawsterau recriwtio a chadw staff yn bodoli ar draws gwasanaethau iechyd a gofal Powys gyfan ac yn
adlewyrchu prinder o fewn y gweithlu iechyd a gofal yn gyffredinol.
Iechyd Meddwl Henoed/Anghenion gofal lefel uwch - O ganlyniad i fwy o opsiynau cymorth cartref mae mwy o bobl
yn byw yn eu cartrefi eu hunain am gyfnod hirach cyn gorfod mynd i leoliad gofal preswyl. Mae hyn yn golygu bod
anghenion gofal lleoliadau newydd yn gynyddol fwy nag oedd yr achos o'r blaen, ar gyfer pobl sy'n byw mewn gofal
preswyl.
Mae hyn yn arbennig o amlwg ynghylch cyfran y trigolion newydd sy'n byw gyda chyflyrau fel dementia.
Gyda chyfran gynyddol o bobl oedrannus yn y boblogaeth a diagnosis cynyddol o gyflyrau megis dementia y disgwyl
yw y bydd y lefel bresennol o ddarpariaeth arbenigol yn dod yn annigonol i ateb y galw.
Er bod gan y rhan fwyaf o leoliadau gofal preswyl rhyw lefel o sgiliau staff a rhywfaint o lety addas i ofalu'n briodol i
bobl â'r anghenion hyn mae darpariaeth o'r fath yn gyfyngedig. Mae'n amlwg bod y gallu cyfyngedig hwn yn golygu na
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all cartrefi dderbyn lleoliadau newydd gydag anghenion gofal uwch bob amser. Yn y sefyllfa hon gall pobl gael eu lleoli
mewn lleoliadau gofal nyrsio er na fyddai eu hiechyd corfforol cyffredinol wedi gofyn am hyn fel arall
Beth yw effaith debygol patrymau galw newidiol, disgwyliadau newidiol, a thueddiadau newydd a rhai sy'n dod i'r
amlwg, ar ddigonolrwydd gofal a chymorth wrth symud ymlaen?
Yn gyffredinol, mae'r amcanestyniadau demograffig ar gyfer poblogaeth oedrannus Powys, ynghyd â mwy o
wasanaethau cymorth yn y cartref, yn awgrymu y bydd angen gwasanaethau gofal preswyl traddodiadol ar lai o bobl,
ond yn gyffredinol bydd gan y rhai sydd angen hynny anghenion gofal uwch.
Bydd mesurau i gefnogi pobl i fyw'n annibynnol, yn ddiogel ac yn iach yn eu cartrefi eu hunain am fwy o amser yn
lleihau nifer y bobl sydd angen mynd i gartrefi gofal preswyl.
Yn yr un modd, bydd y bwriad i ddatblygu darpariaeth Gofal Ychwanegol a Gofal Ychwanegol – Cryno ym Mhowys
hefyd yn lleihau'r galw yn y dyfodol am ddarpariaeth gofal preswyl draddodiadol.
Mae'r bobl hynny sy'n symud i leoliadau gofal preswyl hefyd yn debygol o fod â lefel uwch o anghenion gofal na
thrigolion presennol. Bydd y twf mewn angen am ddarpariaeth EMI arbenigol i ddiwallu anghenion pobl sy'n byw gyda
chyflyrau fel dementia yn golygu y bydd angen i gartrefi gofal presennol gynyddu lefel eu sgiliau staff i ofalu'n dda am
yr unigolion hynny. Bydd angen adnewyddu neu ailddatblygu eu seilwaith corfforol ar gartrefi hefyd i ddarparu llety
priodol i breswylwyr gyda'r cyflyrau hyn. Mae'n amlwg bod angen cynyddu ehangder y ddarpariaeth gofal nyrsio, yn
enwedig yng Nghanolbarth Powys.
Materion sy'n debygol o effeithio ar ddigonolrwydd y ddarpariaeth dros y cyfnod o bum mlynedd nesaf
Newid mewn patrymau galw
Mae'r ddarpariaeth gynyddol o ofal yng nghartrefi pobl wedi bod yn llwyddiannus ym Mhowys o ran cynyddu byw'n
annibynnol. Mae hyn yn cael ei adlewyrchu mewn oedran cyfartalog cynyddol pobl sy'n symud i ofal preswyl ac mewn
gostyngiad hirdymor yn nifer y derbyniadau i gartrefi gofal ym Mhowys. Fodd bynnag, mae galw cynyddol am ofal
preswyl arbenigol ar gyfer dementia wrth i nifer y bobl sy'n byw gyda dementia gynyddu oherwydd y gyfran gynyddol
a nifer y boblogaeth oedrannus ym Mhowys.
Mae disgwyliadau pobl hŷn a'u teuluoedd o ran natur ac ansawdd llety a gofal, ynghyd â'r agenda bersonoli mewn
strategaeth gofal cymdeithasol yn golygu y bydd angen i'r model traddodiadol o lety gofal preswyl (a'r gwasanaethau
a ddarperir ynddo) bontio i fod yn llai 'sefydliadol' a chanolbwyntio mwy ar ddiwallu anghenion preswylwyr unigol,
dewisiadau, a disgwyliadau.
Tueddiadau cyfredol a rhai sy'n dod i'r amlwg
Mae disgwyliadau pobl ledled Cymru yn newid wrth ystyried eu hanghenion tai a gofal. Mae llywodraethau olynol, yn
y DU ac yng Nghymru, wedi pwysleisio'r awydd i ateb y galw newidiol hwn a'r angen i gefnogi pobl yn y gymuned ac i
sefydliadau preswyl ddod yn fwy arbenigol eu natur. Mae llunwyr polisi cymdeithasol wedi nodi'r angen i fynd i'r afael
â'r gostyngiad yn y cyllid sydd ar gael yn erbyn anghenion cynyddol a mwy cymhleth.
Yn genedlaethol, mae ymgyrch wedi bod tuag at ddatblygu cynlluniau gofal ychwanegol a chefnogi pobl i fyw o fewn
eu cymunedau eu hunain.
Gan ganolbwyntio'n genedlaethol barhaus ar bersonoli ac yn fwy penodol, yr agenda atal cynyddol, mae angen i Gyngor
Sir Powys sicrhau cynaliadwyedd y gwasanaethau o fewn yr amgylchedd newidiol yma. Mae'r Cyngor wedi canfod
ardaloedd ym Mhowys lle mae diffyg opsiynau llety priodol. Nodir yn benodol bod ardaloedd ym Mhowys lle mae
angen datblygu tai gofal ychwanegol (Aberhonddu, y Trallwng, a Threfaldwyn).
Mae'r Cyngor wedi cytuno ar yr uchelgais i ddatblygu 5 cynllun gofal ychwanegol ym Mhowys. Y rhain yw Neuadd
Maldwyn yn y Trallwng, Pont Aur yn Ystradgynlais, a 3 chynllun arall, hyd yn hyn mewn datblygiad drafft yn unig, ym
Machynlleth, Maesyfed/canolbarth Powys ac Aberhonddu.
Mae pandemig Covid-19 wedi effeithio'n sylweddol ar nifer y preswylwyr o fewn cartrefi gofal pobl hŷn Powys. Ar ei
anterth ym mis Mawrth 2021 roedd 264 o welyau gofal gwag. Ym mis Ionawr 2022, roedd nifer y gwelyau gwag wedi
gostwng i 170 (tua dwbl y nifer cyn y pandemig).
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Er i'r effaith ariannol ar ddarparwyr a achoswyd gan gyfraddau gwelyau gwag uchel gael ei lliniaru'n sylweddol gan
'Gronfa Galedi' Llywodraeth Cymru, mae'n debygol y bydd rhai lleoliadau'n dechrau ar y cyfnod ar ôl y pandemig gyda
defnydd sylweddol isel: gan achosi diffyg incwm a allai beryglu eu hyfywedd ariannol.
Heriau, risgiau a chyfleoedd
Rydym ni wedi disgrifio'r boblogaeth oedrannus gynyddol (yn gyffredinol ac fel cyfran o'r boblogaeth yn gyffredinol) a
fydd yn arwain at newid yn y galw am lety. Rhagwelir y bydd polisi gofal cymdeithasol, a darparu modelau gofal a llety
amgen, yn lleihau nifer y bobl sy'n mynd i gartrefi gofal preswyl yn ystod y 5 mlynedd nesaf yn raddol.
Fodd bynnag, mae anghenion gofal y bobl hynny'n debygol o fod yn uwch, gan greu galw am gapasiti gofal mwy
arbenigol. Gall hyn amlygu ei hun fel angen mwy o welyau gofal nyrsio ond hefyd mewn angen am fwy o lety gofal
arbenigol i bobl sy'n byw gyda dementia.
Mae preswylwyr sydd ag anghenion gofal uwch yn golygu bod angen costau gofal uwch ond hefyd yn denu talu ffioedd
gofal uwch.
Mae recriwtio a chadw gweithlu yn her i gartrefi gofal Powys (yn enwedig o ran staff nyrsio, ond yn gynyddol staff gofal
hefyd):
•

Bydd sicrhau bod staff ar gael ac yn fedrus, yn ffactor o bwys wrth benderfynu ar hyfywedd gweithredol
lleoliadau cartrefi gofal presennol, ond hefyd wrth benderfynu ar allu'r farchnad i ddatblygu darpariaeth gofal
newydd, angen uwch.
Bydd agor cyfleusterau gofal ychwanegol newydd yn ardal Y Trallwng, Ystradgynlais, Machynlleth, Aberhonddu
a Chanolbarth Powys yn lleihau'r galw am welyau gofal preswyl yn yr ardaloedd hynny dros y 5 mlynedd nesaf,
a gall leihau niferoedd lleoliadau mewn cartrefi preswyl lleol eraill i bwynt ble nad ydynt bellach yn hyfyw yn
ariannol.

Rhagwelir y bydd angen i Gyngor Sir Powys ymrwymo i gytundeb gweithredu gyda chorff darparwr i reoli a rhedeg y
lleoliadau newydd. Byddai hyn yn creu cyfle cytundebol newydd i ddarparwr (neu ddarparwyr) priodol.
•

Bydd yr byrbwylltra presennol i ddarparu gofal yn y cartref i ganiatáu i bobl fyw gartref am gyfnod hirach yn
parhau i leihau'r galw am leoliadau gofal preswyl. Bydd hyn yn parhau i leihau'r angen am lefelau presennol y
ddarpariaeth gofal preswyl. Fodd bynnag, o ystyried y pwysau presennol yn y farchnad gofal cartref bydd hyn
yn golygu bod angen rhai newidiadau i'r model gofal presennol. Mae'r duedd hon o bosibl yn creu cyfleoedd i
arallgyfeirio gwasanaethau a gynigir gan gartrefi gofal pobl hŷn i ddiwallu'r angen cynyddol am wasanaethau
cartref a gofynion cysylltiedig megis gofal seibiant tymor byr neu ofal dydd. Ar yr un pryd, bydd ein llif gwaith
"Moderneiddio Gofal yn y Cartref" yn ceisio nodi cyfleoedd a fydd yn ymateb i'r her hon.

Mae gwybodaeth fanwl bellach am y ddarpariaeth o ran llety i bobl hŷn a'r angen i'r dyfodol i’ gweld yn Natganiad
Sefyllfa Cyngor Sir Powys ar y Farchnad.25

Lleoliadau Plant
Materion sy'n debygol o effeithio ar ddigonolrwydd y ddarpariaeth dros y cyfnod o bum mlynedd nesaf
Bydd prinder lleoliadau plant er mwyn bodloni anghenion plant ynghyd â'r niferoedd cynyddol Cenedlaethol o blant
yng ngofal awdurdodau lleol yn gosod galw sylweddol ar y farchnad yn y dyfodol. Bydd nod Llywodraeth Cymru i ddileu
elw preifat o ofal plant sy'n derbyn gofal yn trawsnewid y farchnad ar draws Cymru.

Gwasanaethau Cartrefi Gofal (Plant)
Y Ddarpariaeth Bresennol
25
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Mae'r term 'plant sy'n derbyn gofal' yn ymwneud ag unrhyw blant sy'n derbyn gofal gan awdurdod lleol, o dan Ddeddf
Plant 1989, a Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 2014. Mae gweithredu Fframwaith Strategol Plant sy'n
Derbyn Gofal wedi bod yn allweddol i fynd i'r afael â rhai o'r heriau a wynebwyd yn sgil y cynnydd blaenorol yn nifer y
plant sy'n derbyn gofal a sicrhau canlyniadau gwell i'r plant sy'n cael eu rhoi yn ein gofal. Oherwydd cwmpas y gwaith
sydd angen ei ystyried a’i weithredu mewn perthynas â phlant sy'n derbyn gofal ym Mhowys, rydym ni wedi
mabwysiadu dull lle byddwn ni’n gweithredu Fframwaith Strategol Plant sy'n Derbyn Gofal cyffredinol.
Ein galluogwyr allweddol i blant sy'n derbyn gofal yw
•
•
•
•
•
•
•

Cymhwyso methodolegau comisiynu cadarn
Modelau buddsoddi
Datblygu'r Gweithlu
Sicrhau Ansawdd
Dylunio Systemau a Phrosesau
Ymgysylltu, Gwrando a Chyd-gynhyrchu
Newid Diwylliannol ac Ymarfer

Mae 19 o gartrefi plant yn sir Powys, ac mae Cyngor Sir Powys yn berchen ar ddau ohonynt, ac yn eu rhedeg (Golwg y
Bannau a Glyn Mawr). Dim ond 9 o'r 86 o leoliadau yn y 19 cartref sy'n cael eu meddiannu ar hyn o bryd gan Blant
Powys sy'n Derbyn Gofal. Nid yw Cyngor Sir Powys yn cadw contractau bloc gydag unrhyw un o'r cartrefi annibynnol
ym Mhowys ac mae plant yn cael eu rhoi mewn lleoliadau preswyl y tu allan i'r sir ac y tu allan i Gymru. Ar 30 Ebrill
2022, roedd 30 mewn lleoliadau preswyl y tu allan i Bowys.
Mae 65 o ofalwyr maeth generig (53 ohonynt ym Mhowys), 14 o ofalwyr seibiant (10 ym Mhowys) , 21 o ofalwyr "teulu
a ffrindiau" (9 ohonynt ym Mhowys) a 22 Sbringfwrdd, Fflatiau Hyfforddi a 16+ Llety a Chymorth (ym Mhowys).

Sut mae'r lefelau presennol o ofal a chymorth yn ateb y galw presennol
Meithrin perthynas rhwng Tîm Comisiynu Plant a'r 17 darparwr gofal allanol ym Mhowys ac wedi gwella'n sylweddol
yn ystod Covid-19. Fodd bynnag, mae nifer y gwelyau sydd ar gael gyda darparwyr allanol Powys wedi'u cyfyngu
oherwydd y modelau neu'r gofal/ datganiad dibenion/maint y cartrefi hyn h.y., asesiad 12 wythnos, ymddygiad rhywiol
arbenigol, benywaidd yn unig. Er gwaethaf ymgyrchoedd recriwtio gofalwyr maeth, sefydlu Cartref Plant mewnol,
cynnydd yn nifer y gwelyau yn ein cartref plant sefydledig a'r Fflat Sbringfwrdd/Hyfforddiant newydd a darpariaeth
Llety a Chymorth 16+, nid oes digon o gyflenwad o leoliadau maeth mewnol ac allanol, preswyl ac 16+ ym Mhowys i
ateb y galw presennol ym Mhowys.
Ydy ystod a lefel y gofal a'r cymorth yn ddigon da i ddiwallu'r angen presennol a'r angen a ragwelir a nodwyd yn yr
asesiad o anghenion y
boblogaeth?
Mae Tîm Lleoli Gwasanaethau Plant Powys wedi cynnal nifer o chwiliadau preswyl ar gyfer plant a phobl ifanc yn ystod
y 12 mis diwethaf, gyda rhai plant/pobl ifanc yn profi symudiadau mynych. Mae plant/pobl ifanc Powys sy'n profi 3
lleoliad neu fwy wedi cynyddu 6% yn ystod y 12 mis diwethaf gan fod darparwyr allanol mewn marchnad gwerthwr ac
yn gallu rhoi rhybudd yn rhy hawdd i'n plant a'n pobl ifanc.
Mae'r ystod o leoliadau a gomisiynwyd ac a ddarperir ym Mhowys wedi ehangu i gynnwys Cartrefi Plant prif ffrwd,
Llety a Chymorth 16+ a Llety Brys yn unol â'n Strategaeth Cyflenwad Digonol o Leoliadau Gofal o Ansawdd Uchel ac
rydym ni’n gwella'r dewis o leoliadau drwy drefniadau comisiynu gwell sy'n arwain at gyflawni cynlluniau ac ymyriadau
gofal a gwell canlyniadau i blant a phobl ifanc.
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Ydy'r gofal a'r cymorth a ddarperir o ansawdd digonol i ddiwallu anghenion unigolion a'u galluogi i gyflawni eu
canlyniadau llesiant personol?

Mae gan ein Tîm Comisiynu brosesau monitro contractau cadarn ar waith i fonitro ansawdd lleoliadau unigol a sicrhau
eu bod yn diwallu anghenion plant/pobl ifanc, yn ogystal â monitro contractau 4C yn gyffredinol. Cynhelir ymweliadau
cyn lleoli gyda darparwyr/darpariaethau newydd ynghyd ag ymweliadau monitro contractau chwe misol / blynyddol.
Mae polisi pryder amlwg ynglŷn â darparwyr yn cael ei ddefnyddio a chynhelir ymweliadau yn dilyn rhybudd/dirybudd,
yn ôl y gofyn.
Ydy unigolion yn cael digon o ddewis a dweud eu dweud o ran sut a lle y darperir gofal a chefnogaeth, ac i ba raddau?
Mae Tîm Comisiynu Plant yn deall pwysigrwydd yr angen i gynnwys plant/pobl ifanc a'u teuluoedd/gofalwyr wrth
ddatblygu gwasanaethau a gwneud penderfyniadau a sicrhau llais y plentyn ac mae'r "hyn sy'n bwysig" yn rhan
annatod o gomisiynu strategol a darparu gwasanaethau trwy gymryd rhan, ymweliadau monitro contractau a
hyrwyddo fforymau ymgysylltu gyda grwpiau sefydledig a newydd. Roedd pobl ifanc yn rhan o'r broses dendro ar gyfer
llety 16+ a gwasanaethau cymorth oedd yn cynnwys datblygu a gwerthuso cwestiynau tendro. Fodd bynnag, rydym ni
wedi nodi bod pobl ifanc a'u teuluoedd yn aml yn poeni mwy am ansawdd y gwasanaeth sy'n cael ei ddarparu yn
hytrach na phwy sy'n ei ddarparu.
Ydy gofal a chefnogaeth yn cael ei gyd-gynhyrchu gyda defnyddwyr a gofalwyr?
Mae'r Tîm Comisiynu Plant yn sicrhau bod plant/pobl ifanc a'u teuluoedd yn cymryd rhan mewn cynllunio
gwasanaethau drwy ymgysylltu â grwpiau a fforymau sefydledig, h.y., Fforwm Gadael Gofal.
Mae'r Tîm Comisiynu yn nodi unrhyw themâu neu fylchau mewn darpariaeth gwasanaethau y gellir eu bwydo i
gomisiynu yn y dyfodol i fowldio a llywio datblygiad gwasanaethau yn y dyfodol fel eu bod yn bodloni anghenion plant,
pobl ifanc a theuluoedd ym Mhowys, h.y., darpariaeth newydd o lety 16+ a lleoliadau cymorth yn y sir.
Beth yw effaith debygol patrymau galw newidiol, disgwyliadau newidiol, a thueddiadau newydd a rhai sy'n dod i'r
amlwg, ar ddigonolrwydd gofal a chymorth wrth symud ymlaen?
Mae Tîm Lleoliadau Plant wedi bod yn allweddol wrth gyflawni amcanion prosiectau Gwasanaethau Plant, Agosach i
Adref a Lles Gogledd Powys. Gwireddwyd 21 achos o newid lleoliadau i ddod â phlant a phobl ifanc yn agosach at
adref/camu i lawr yn agosach at adref neu ddychwelyd adref yn 2020/21 a gwireddwyd 17 newid lleoliad cyfatebol yn
2021/22.
Mae'r Strategaeth Cyflenwad Digonol o Leoliadau Gofal Ansawdd Uchel (2018-2023) yn cael ei adolygu ar hyn o bryd.
Nodwyd eisoes bod cynnydd wedi bod yn y galw am leoliadau ar gyfer pobl yn eu harddegau hŷn, y rhai sydd ag
anghenion mwy cymhleth, lleoliadau maeth a phreswyl rhieni a babanod a grwpiau brodyr a chwiorydd yn ystod y 12
mis diwethaf. Bydd y galw hwn yn cael effaith ar gynhaliaeth a bydd angen ei ymgorffori yn y Strategaeth ddiweddaraf.
Datblygodd Powys adroddiad am ddigonolrwydd y ddarpariaeth ar gyfer gwasanaethau gofal plant sy'n mynd i fanylder
am y sefyllfa bresennol a hanesyddol a'r hyn mae'r Cyngor gyda'i bartneriaid yn ei wneud i fynd i'r afael ag
anghydbwysedd yn y farchnad.26
Heriau, risgiau a chyfleoedd
Mae pryderon am brinder lleoedd priodol a phrisiau uchel all gyfrannu at ganlyniadau gwael i blant ac awdurdodau
lleol. Mae'n ymddangos yn glir nad yw'r farchnad lleoliadau yn gyffredinol yn darparu digon o lefydd priodol i sicrhau
bod plant yn derbyn lleoliadau'n gyson sy'n diwallu eu hanghenion yn llawn, pryd a ble y bydd eu hangen. Mae hyn yn
arwain at osod rhai plant mewn llety sydd, er enghraifft, yn rhy bell o'u cartref, nad yw’n darparu'r therapi na'r
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cyfleusterau maen nhw eu hangen, neu yn eu gwahanu oddi wrth eu brodyr a chwiorydd. O ystyried yr effaith mae’r
paru lleoliad gwael yn ei gael ar les plant, mae hyn yn bryder sylweddol.
Mae yna bryderon y gallai amrywiaeth o rwystrau eraill, gan gynnwys mynediad at staff, recriwtio a chadw gofalwyr
maeth, a phrosesau caffael a chynllunio eiddo fod yn cyfyngu ar allu darparwyr i ddarparu mwy o leoliadau lle mae eu
hangen.

Eiriolaeth (Plant)
Y Ddarpariaeth Bresennol
Mae Powys yn gweithredu fel Comisiynydd Arweiniol, yn gyfrifol am Wasanaeth Eiriolaeth Rhanbarthol Canolbarth a
Gorllewin Cymru ac yn ddiweddar mae wedi arwain y gwaith o ail-gomisiynu'r gwasanaeth hwn ar ran awdurdodau
lleol Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys a Byrddau Iechyd Hywel Dda a Phowys. Cafodd y contract ei aildendro yn nhymor yr Hydref 2021 a dechreuodd y contract newydd ar 1af Ebrill, 2022. Mae’r contract presennol yn
cynnwys 4 lot.
Lot 1 - Eiriolaeth Broffesiynol Annibynnol
Mae gwasanaeth eiriolaeth annibynnol wedi'i gynllunio i ddarparu mesurau diogelu ar gyfer plant a phobl ifanc ac
mae'n hanfodol bod yr eiriolwyr sy'n darparu'r gwasanaeth yn rhydd i'w cefnogi, heb unrhyw wrthdaro buddiannau,
ac i herio darparwyr gwasanaethau'n briodol ar ran y plant a'r bobl ifanc. Gall pwnc her o'r fath fod yn eang iawn a
gall gynnwys:
•
•
•

Penderfyniadau sy'n cael eu gwneud am ofal plentyn neu berson ifanc
Cynnal hawliau cyfreithiol plentyn neu berson ifanc
Ansawdd y gofal sy'n cael ei ddarparu

Rôl yr eiriolwr yw cefnogi plentyn neu berson ifanc i wneud penderfyniad gwybodus gyda barn a dymuniadau’r person
ifanc yn unig ffocws iddo. Bydd eiriolwr yn helpu plentyn neu berson ifanc i ddeall ei hawliau a’r dewisiadau o gamau
gweithredu sydd ar gael, ond yn y pen draw, penderfyniad y plentyn neu'r person ifanc ei hun fydd unrhyw
benderfyniadau a wneir.
Lot 2 – Gwasanaeth Ymweld Annibynnol (Atodol)
Amcanion cyffredinol Gwasanaeth Ymweld Annibynnol ar gyfer plant sy'n derbyn gofal ac sydd ag ychydig neu ddim
cyswllt gyda'u teuluoedd genedigol yw darparu Ymwelwyr Annibynnol, (sy'n wirfoddolwyr), a fydd yn ymweld, yn
cynghori ac yn cynnig cyfeillgarwch ar sail 1:1 i blant a phobl ifanc ac i hwyluso perthynas gyson dros gyfnod mwy
hirdymor.
Lot 3 – Cwynion mewn perthynas â Gwasanaeth y GIG (Bwrdd Iechyd Addysgu Powys a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel
Dda)
Darparu Eiriolaeth annibynnol i bob plentyn a pherson ifanc o dan 18 mlwydd oed sy'n dymuno rheoli cynrychiolaeth,
codi pryder, neu wneud cwyn mewn perthynas â gwasanaethau'r GIG. Adran 187 Deddf Y GIG (Cymru) 2006.
Lot 4 – Bwrdd Diogelu Lleol Iau Rhanbarthol – (CYSUR)
Galluogi cyfranogiad effeithiol Defnyddwyr Gwasanaeth yng ngwaith y Bwrdd Diogelu Plant Rhanbarthol.
Sut mae'r lefelau presennol o ofal a chymorth yn ateb y galw presennol
Yn ystod y chwarter Ionawr hyd at fis Mawrth 2022, cawsom 163 o gyfeiriadau (materion) gan 110 o blant a phobl
ifanc. Mae hyn yn cynnwys 33 o blant sy'n derbyn gofal, 67 o blant ym maes amddiffyn plant, naw o blant sydd angen
gofal a chefnogaeth ac un sy'n gadael gofal. Roedd ychydig yn fwy o wrywod yn manteisio ar y gwasanaeth na menywod
(58 o'i gymharu â 52), gan ddilyn yr un patrwm â'r chwarter diwethaf, ac fe wnaeth niferoedd cyfartal o blant a phobl
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ifanc gael mynediad at y gwasanaeth o'r ystod oedran 6-11 a 12-16 (46 yr un). Roedd tri deg tri o blant a phobl ifanc
oedd yn defnyddio eiriolaeth y chwarter hwn yn newydd i'r gwasanaeth.
Ydy ystod a lefel y gofal a'r cymorth yn ddigon da i ddiwallu'r angen presennol a'r angen a ragwelir a nodwyd yn yr
asesiad o anghenion y boblogaeth?
Daeth tua 43 o blant a phobl ifanc yn gymwys ar gyfer y Cynnig Rhagweithiol yn ystod y chwarter. Cyfeiriwyd cyfanswm
o 24 o blant a phobl ifanc ar gyfer Cynigion Gweithredol. Roedd hyn yn cynnwys tri phlentyn sy'n derbyn gofal a 21 o
blant a ddaeth i mewn i'r maes amddiffyn plant. Trefnwyd cyfarfodydd gyda 19 o'r plant a'r bobl ifanc hyn a derbyniodd
16 y Cynnig Gweithredol a symud ymlaen i Eiriolaeth Seiliedig ar Faterion. Nid ydym wedi gallu cwrdd â dau berson
ifanc oherwydd argaeledd, ac roedd un plentyn yn rhy ifanc i ddeall y wybodaeth oedd yn cael ei rhannu. Cyfeiriwyd
mwy o wrywod (13) ar gyfer y Cynnig Gweithredol na menywod (11) ac, fel gydag Eiriolaeth sy'n seiliedig ar Faterion,
fe wnaeth niferoedd cyfartal o blant a phobl ifanc fanteisio ar y Cynnig Gweithredol o'r ystod oedran 6-11 a 12-16
mlwydd oed (10 yr un).
Ydy'r gofal a'r cymorth a ddarperir o ansawdd digonol i ddiwallu anghenion unigolion a'u galluogi i gyflawni eu
canlyniadau llesiant personol?
Gallwn adrodd bod 137 o achosion Eiriolaeth sy'n seiliedig ar faterion wedi'u cau yn ystod y chwarter a 191 o faterion
wedi'u datrys a'u cau gyda chefnogaeth eiriolwr. Mae ceisiadau am gefnogaeth mewn cyfarfodydd wedi parhau'n uchel
unwaith eto. Yn ystod chwarter pedwar cynhaliwyd cyfanswm o 113 o gyfarfodydd, lle rhannwyd dymuniadau a
theimladau plentyn neu berson ifanc. Cyfeiriodd Swyddogion Adolygu Annibynnol fwy o blant a phobl ifanc ar gyfer
eiriolaeth nag unrhyw un arall yn ystod chwarter pedwar (49 atgyfeiriad), ac yna'r gwasanaethau cymdeithasol yn agos
(48 atgyfeiriad).
Ydy unigolion yn cael digon o ddewis a dweud eu dweud o ran sut a ble y darperir gofal a chymorth, ac i ba raddau
mae gofal a chymorth yn cael eu cyd-gynhyrchu gyda defnyddwyr a gofalwyr?
Mae eiriolwyr yn gwneud mwy a mwy o ymweliadau wyneb yn wyneb nawr bod cyfyngiad Covid-19 wedi lleihau. Er
mwyn sicrhau diogelwch y plant a'r bobl ifanc rydym ni’n gweithio gyda nhw, mae gan TGP Cymru asesiad risg a rhestr
wirio gyffredinol i sicrhau bod yr holl ragofalon diogelwch yn cael eu gwneud o ran Covid-19 cyn cynnal ymweliadau.
Mae ymweliadau rhithwir yn digwydd o hyd ar ddewis y plentyn / person ifanc neu pan fo'r eiriolwr yn teimlo ei bod
hi'n briodol gwneud hynny. Bydd y dull cyfunol o ddarparu gwasanaethau yn parhau gan ei fod yn diwallu anghenion
plant a phobl ifanc ac yn cynnig manteision i staff sydd â llwyth gwaith prysur.
Yn dilyn trafodaethau fel tîm yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae'r eiriolwyr bellach yn cynnig dau ffordd i blant a
phobl ifanc roi adborth ar eu gwasanaeth eirioli; naill ai'n uniongyrchol i'w eiriolwr neu drwy'r Swyddog Sicrhau
Ansawdd mewnol (drwy lythyr neu neges destun). Cawsom bedair ffurflen wedi'u llenwi'r chwarter hwn. Mynegodd y
pedwar person ifanc brofiad cadarnhaol gan gynghori eu bod yn teimlo eu bod nhw’n cael eu cynnwys yn fwy mewn
penderfyniadau am fod ganddynt eiriolwr ar eu hochr. Dywedodd un person ifanc, "Roedd yn dda bod rhywun a allai
ofyn cwestiynau mewn cyfarfodydd Plant sy’n Derbyn Gofal."
Y Ddarpariaeth Bresennol
Mae effaith y Pandemig wedi effeithio’n fawr ar les emosiynol a synnwyr sefydlogrwydd pobl yn enwedig gyda
chyflogaeth a chyllid. Mae'r rhyfel yn Wcráin a'r goblygiadau ariannol ar yr argyfwng costau byw wedi dwysáu tirwedd
sydd eisoes yn ansefydlog. Mae recriwtio wedi arafu ar lefel Genedlaethol. Nid oes gan yr hunangyflogedig hawl i
daliadau absenoldeb Mabwysiadu a gyda'r cynnydd mewn poblogaeth hunangyflogedig mae hyn wedi gwneud i bobl
ddiystyru eu hunain o ddod ymlaen i fabwysiadu. Mae ymgyrchoedd i newid hyn yn eu lle. Mae recriwtio
mabwysiadwyr yn parhau i fod yn heriol yn 2022/2023.
Gwasanaethau Gofal Cartref
Y Ddarpariaeth Bresennol
Fel y dangoswyd mewn mannau eraill yn yr adroddiad hwn bu pwysau parhaus a di-ball ar y farchnad gofal cartref ers
peth amser. Rydym ni wedi gweld cynnydd yn y galw dros gyfnod o amser, yn enwedig yn ystod y pandemig a sawl
darparwr yn gadael y farchnad. Rhwng 2019 a 2021, fe wnaeth saith darparwr roi pecynnau yn ôl a/neu adael marchnad
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Powys. Roedd hynny'n cyfateb i dros 150 o becynnau neu 2,209 awr o ofal y bu'n rhaid ei adleoli ac weithiau roedd yn
cael ei ddarparu dros dro gan ein Tîm Pontio. Mae heriau'n deillio o'r diffyg cydnabyddiaeth o weithio yn y sector gofal
(sy'n berthnasol i bob sector), y lefel gymharol isel o gyflog, oriau gwaith hir a chostau teithio cynyddol i ofalwyr. Mae
Powys wedi bod yn cymryd camau cywirol dros y tair blynedd diwethaf trwy gyflwyno Addewid Powys (gweler mewn
mannau eraill yn yr adroddiad hwn), buddsoddi i'n Hacademi Iechyd a Gofal a segmentu ein strwythur ffioedd er mwyn
ystyried gwahanol lefelau costau teithio. Fodd bynnag, yn y tymor byr, efallai na fydd hyn yn ddigon i ymateb i'r heriau.
Mae Bwrdd Iechyd Addysgu Powys yn comisiynu pecynnau gofal ar wahân, mae'r rhain wedi cynyddu o 14 yn 2017/18
i 26 yn 2021/22, sy'n gynnydd o bron i 50% yn y cyfnod.
Sut mae'r lefelau presennol o ofal a chymorth yn ateb y galw presennol
Rydym ni wedi gweld cynnydd yn yr amseroedd aros i'r pecynnau gofal gael eu derbyn gan ein darparwyr, sy'n arwydd
o sut mae'r cynnydd yn y galw a'r cyflenwad yn anghymarus. Mae ein System Prynu Ddeinamig yn parhau i fod ar agor
i ddarparwyr newydd ymuno â marchnad Powys ond mae heriau mewn ardaloedd arbennig yn parhau.
Ydy ystod a lefel y gofal a'r cymorth yn ddigon da i ddiwallu'r angen presennol a'r angen a ragwelir a nodwyd yn yr
asesiad o anghenion y boblogaeth?
Fel y trafodwyd mewn mannau eraill mae gamgymhariad yn y farchnad ac mae Powys yn mynd ati i'w datrys. Rydym
ni’n profi nifer cynyddol o unigolion sydd ag anghenion gofal uwch a mwy cymhleth nad yw ein darparwyr bob amser
yn gallu darparu ar eu cyfer. Gyda chynnydd rhagamcanol yn nifer y bobl hŷn (gweler ein Hasesiad Anghenion
Poblogaeth) a llif net o bobl o oedran gweithio rydym ni’n rhoi mesurau eraill ar waith i fynd i'r afael â'r mater hwn
(gweler mewn mannau eraill ein gwaith gyda Chymorth Cartref, Gofal Wedi'i Alluogi gan Dechnoleg a micro fentrau
cymunedol).
Ydy'r gofal a'r cymorth a ddarperir o ansawdd digonol i ddiwallu anghenion unigolion a'u galluogi i gyflawni eu
canlyniadau llesiant personol?
Rydym ni’n hyderus y gall ein darparwyr ddarparu'r ansawdd gofal mae unigolion ei angen. Rydym ni’n mynd ati i
fonitro hyn a lle mae pryderon rydym ni’n mynd i'r afael â nhw trwy ein prosesau monitro contract.
Materion sy'n debygol o effeithio ar ddigonolrwydd y ddarpariaeth dros y cyfnod o bum mlynedd nesaf
Fel y crybwyllwyd drwy gydol yr adroddiad hwn, mae'r heriau mwyaf sy'n wynebu pob ardal wasanaeth yn deillio o'r
gostyngiad yn y boblogaeth oedran gweithio a'r cynnydd mewn galw a chymhlethdod anghenion y bobl hynny sydd
angen gofal a chymorth. Mae Powys yn ymateb i hyn gyda'n menter "Tyfu Ein Hunain" a'r 'Academi Iechyd a Gofal.
Fodd bynnag, yn y tymor byr rydym ni’n disgwyl pwysau sylweddol yn y farchnad.
Newid mewn patrymau galw:
Fel y soniwyd mewn mannau eraill, rydym ni wedi bod yn gweld ac yn disgwyl gweld mwy o bobl gyda gofynion
cymhleth a mwy o anghenion cefnogaeth. Mae hyn yn rhannol o ganlyniad i bobl yn cael cymorth aelodau o'u teulu (a
allai fod wedi bod ar ffyrlo) yn ystod y pandemig nad ydynt bellach yn gallu gwneud hynny gan eu bod wedi dychwelyd
i'r gwaith. Yn anecdotaidd ond hefyd wedi'i gefnogi gan ymchwil cenedlaethol, nid wnaeth llawer o bobl fynychu'r
gwasanaethau iechyd yn ystod y pandemig ac o ganlyniad mae eu hiechyd yn dirywio ac eiddilwch yn cynyddu. Gan
fod y DU bellach yn dod allan o'r pandemig mae tystiolaeth bod y galw sydd wedi’i storio oherwydd na wnaeth pobl
sydd ag anghenion gofal a chymorth weld eu meddygon teulu a mynychu llawdriniaethau dewisol yn arwain at
amseroedd aros hirach am driniaeth mewn gofal sylfaenol ac eilaidd, sydd yn ei dro yn cael effaith ar y system gofal
cymdeithasol.27
Tueddiadau cyfredol a rhai sy'n dod i'r amlwg
Fel y trafodwyd mewn mannau eraill yn y ddogfen hon, rydym ni’n gweld nifer cynyddol o bobl yn aros am gymorth yn
eu cartrefi eu hunain, tra bod darparwyr yn parhau i gael trafferth cadw a recriwtio staff. Rydym ni’n disgwyl i'r duedd
hon barhau am beth amser ac rydym ni wedi rhoi mesurau ar waith (gweler sylwadau am ein menter Tyfu Ein Hunain
a'r Academi Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

27

Clirio'r ôl-groniad sy'n cael ei achosi gan y pandemig - Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (parliament.uk)
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Heriau, risgiau a chyfleoedd
Mae risgiau'n bodoli felly o ran cyflenwad gofal yn y farchnad. Rydym ni wedi gweld sawl darparwr yn gadael marchnad
Powys, gan ychwanegu pwysau pellach ar amgylchedd sydd eisoes yn heriol. Rydym ni wedi buddsoddi'n llwyddiannus
yn ein darpariaeth mewnol, sy'n dod ar gost i'r Cyngor. Risg arall yw dull comisiynu deuol Bwrdd Iechyd Addysgu Powys
a'r Cyngor o ran contractio gyda'r un darparwyr i gael darpariaeth ychwanegol.
Fodd bynnag, mae cyfleoedd sydd wedi cael eu harchwilio ac, mewn rhai achosion, wedi'u rhoi ar waith. Mae
cyflwyno'r gwaith micro fentrau cymunedol wedi dangos canlyniadau addawol a bydd yn cael ei ehangu ymhellach.
Mae ein darpariaeth "Cymorth Cartref" wedi mynd drwy gynllun peilot tair blynedd o hyd ac mae bellach yn cael ei
gyflwyno ar draws Powys, gan leihau'r angen am ddarpariaeth gofal yn y cartref traddodiadol. Mae lleihau pecynnau
gofal 'dwbl' (gweler mewn mannau eraill yn yr adroddiad hwn) wedi profi'n llwyddiannus ac, ynghyd â'r defnydd
parhaus ac ehangol o Ofal wedi’i alluogi gan Dechnoleg (TEC) mae dulliau pellach o reoli ac o bosibl leihau'r pwysau ar
ein marchnad.

Eiriolaeth (Oedolion)
Y Ddarpariaeth Bresennol
Mae darparwyr wedi'u comisiynu ar gyfer eiriolaeth statudol, Eiriolaeth Iechyd Meddwl Annibynnol ac Eiriolaeth
Galluedd Meddyliol Annibynnol ar waith. Maen nhw’n cwmpasu Powys i gyd trwy swyddfeydd/canolfannau lleol. Yn
ystod y cyfnod clo, nid oedd y ddarpariaeth bob tro'n ddigonol oherwydd cyfyngiadau mewn cyswllt wyneb yn wyneb.
Mae hyn bellach yn normaleiddio i lefelau darpariaeth cyn y pandemig.
Sut mae'r lefelau presennol o ofal a chymorth yn ateb y galw presennol
Nid yw'r ddarpariaeth bresennol ar draws eiriolaeth statudol, Eiriolaeth Iechyd Meddwl Annibynnol ac Eiriolaeth
Galluedd Meddyliol Annibynnol bob amser yn ddigonol. Rydym ni hefyd yn ymwybodol bod atgyfeiriadau yn amrywio'n
ddaearyddol ac yn ddibynnol ar dimau cyfeirio.
Ydy ystod a lefel y gofal a'r cymorth yn ddigon da i ddiwallu'r angen presennol a'r angen a ragwelir a nodwyd yn yr
asesiad o anghenion y boblogaeth?
Mae adborth gan ein darparwyr yn awgrymu bod adborth ar y cyfan gan bobl sy'n defnyddio'r gwasanaethau yn
gadarnhaol. Mae'r angen a ragwelir yn cynyddu ac rydym ni’n cyfathrebu â darparwyr comisiwn am ffyrdd neu offer
pellach i ragweld y galw, a sut i ddarparu cefnogaeth o fewn terfynau cyllidebol.
Ydy'r gofal a'r cymorth a ddarperir o ansawdd digonol i ddiwallu anghenion unigolion a'u galluogi i gyflawni eu
canlyniadau llesiant personol?
Mae adborth gan ddefnyddwyr y gwasanaethau’n cael ei rannu mewn cyfarfodydd monitro rheolaidd a chwestiynau â
ffocws/wedi'u targedu am ansawdd. Nid oes gennym unrhyw bryderon am ansawdd y ddarpariaeth yn y sir.
Ydy unigolion yn cael digon o ddewis a dweud eu dweud o ran sut a ble y darperir gofal a chymorth, ac i ba raddau
mae gofal a chymorth yn cael eu cyd-gynhyrchu gyda defnyddwyr a gofalwyr?
Mae adborth gan ddefnyddwyr y gwasanaethau’n cael ei rannu mewn cyfarfodydd monitro rheolaidd a chwestiynau â
ffocws/wedi'u targedu am ansawdd. Defnyddir y wybodaeth a'r adborth hwn gan weithwyr proffesiynol eraill (e.e.,
gweithwyr cymdeithasol) i addasu, lle bo angen, darpariaeth gwasanaethau. Bydd yr adborth hwn hefyd yn deillio o
adolygiadau rheolaidd ar gyfer manylebau gwasanaeth cyn ail-gomisiynu gwasanaethau.
Beth yw effaith debygol patrymau galw newidiol, disgwyliadau newidiol, a thueddiadau newydd a rhai sy'n dod i'r
amlwg, ar ddigonolrwydd gofal a chymorth wrth symud ymlaen?
Mae adborth gan ddefnyddwyr y gwasanaethau’n cael ei rannu mewn cyfarfodydd monitro rheolaidd a chwestiynau â
ffocws/wedi'u targedu am ansawdd. Defnyddir y wybodaeth a'r adborth hwn gan weithwyr proffesiynol eraill (e.e.,
gweithwyr cymdeithasol) i addasu, lle bo angen, darpariaeth gwasanaethau. Bydd yr adborth hwn hefyd yn deillio o
adolygiadau rheolaidd ar gyfer manylebau gwasanaeth cyn ail-gomisiynu gwasanaethau.
Materion sy'n debygol o effeithio ar ddigonolrwydd y ddarpariaeth dros y cyfnod o bum mlynedd nesaf
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Gall pwysau o ran darparu gwasanaethau mewn mannau eraill (e.e., amseroedd aros hwy ar gyfer gofal cartref) arwain
at ofynion pellach ar gyfer eiriolaeth i bobl sydd angen y gwasanaethau hyn. Gall y pwysau costau byw parhaus
presennol a rhagamcanol ychwanegu at bwysau i ddarparwyr (e.e., mynediad at staff cymwysedig, recriwtio a chadw
staff).
Heriau, risgiau a chyfleoedd
Mae'r prif heriau wedi'u nodi uchod, e.e., cynnydd mewn costau byw, pwysau cyllidebol a hefyd y patrymau
demograffig sydd wedi'u nodi ar ddechrau'r ddogfen hon. Bydd cyfleoedd yn cael eu harchwilio ar gyfer cyd-gomisiynu
darpariaeth, yn enwedig yn amgylchedd CIC (gweler mewn mannau eraill am ddarpariaeth CIC a chomisiynu ar y cyd.

Tudalen | 49

Adroddiad Sefydlogrwydd y Farchnad Powys Gorffennaf 2022

Adroddiad Sefydlogrwydd y Farchnad Powys 2022 f.2

Sefydlogrwydd y Farchnad
Gwasanaethau Cartrefi Gofal (Pobl Hŷn)
Darpariaeth bresennol
Mae cyflenwad llety cartrefi gofal i bobl hŷn ychydig yn anghytbwys. Mae dosbarthiad daearyddol da o welyau gofal
preswyl fodd bynnag, ar y cyfan mae gor-ddarpariaeth o gyfanswm niferoedd gwelyau. Er hynny mae'n werth nodi ei
fod ar adegau wedi bod yn anodd cynnig cartref o ddewis i bobl ag anghenion gofal a chymorth a/neu eu haelod o
deulu, ac mae’n parhau i fod yn anodd. Yn aml, mae hyn oherwydd eu hardal leol neu anghenion yr unigolyn. Rydym
ni’n deall bod rhai o'n lleoliadau 'tu allan i'r sir' oherwydd bod aelodau o'r teulu yn byw y tu allan i'r sir ac yn dymuno
bod yn agos(ach) i'r sawl sy’n derbyn gofal.
Ar y llaw arall, mae dosbarthiad gwelyau gofal nyrsio yn anghytbwys, gyda diffyg o ran y galw lleol yng nghanolbarth
Powys. Mae nifer cyffredinol y gwelyau sydd ar gael hefyd yn annigonol i ateb y galw ar gyfnodau o angen uwch am
leoliadau.
Mae'r rhan fwyaf o ddarpariaeth cartrefi gofal Powys yn cael ei ddarparu gan ystod amrywiol o ddarparwyr sector
preifat yn bennaf. Perchnogion o'r sector preifat sy'n berchen ar y rhan fwyaf o gartrefi nyrsio, gofal cofrestredig deuol
a chartrefi preswyl Powys. Cwmnïau llai neu gartrefi perchennog sengl yw'r rhain yn bennaf, heb fawr o bresenoldeb
cwmnïau cartrefi gofal mwy ledled y DU ym marchnad Powys yn hanesyddol.
Y prif eithriad i hyn yw lle mae cartrefi gofal preswyl Powys yn eiddo i Gyngor Sir Powys, ond mae'r gwaith rheoli a
gweithredu wedi'i gontractio i Shaw Healthcare.
Mae Bwrdd Iechyd Addysgu Powys yn berchen ar un cartref (preswyl) ac yn ei redeg ac mae un cartref (nyrsio) sy'n
eiddo i ac yn cael ei redeg gan elusen gofrestredig.
Mae dosbarthiad daearyddol eang lleoliadau yn golygu nad oes ond ambell ardal leol (Aberhonddu, Y Drenewydd, Y
Trallwng ac Ystradgynlais) gyda digon o leoliadau i sbarduno elfen o gystadleuaeth leol a chynnig amrywiaeth o ddewis
i gwsmeriaid.
Mae dosbarthiad daearyddol lleoliadau yn golygu mai dim ond cyfle cyfyngedig sydd yna'n aml i unigolion arfer dewis
ystyrlon wrth benderfynu ar eu man preswyl oni bai eu bod yn barod i symud o'u hardal breswyl bresennol, ac yn
gallu gwneud hyn. Mae hyn yn arbennig o amlwg o ran gofal nyrsio.
Y brif ffynhonnell gwybodaeth sydd ar gael i ddarparwyr yw Datganiad Sefyllfa’r Farchnad Powys sy'n cael ei
ddarparu trwy wefan Cyngor Sir Powys. (Older_people_s_accommodation_choices___Plan_on_a_page (2).pdf
Yn ogystal, mae gwybodaeth am y farchnad yn cael ei rhannu â darparwyr cyfredol drwy’r canlynol:
•
•

Cyfarfodydd Fforwm a sesiynau briffio rheolaidd
Cyfarfodydd monitro contractau chwarterol

Hefyd, gall unrhyw ddarparwr posib gysylltu â Thîm Comisiynu Cyngor Sir Powys i drafod neu ofyn am wybodaeth am
y farchnad cartrefi gofal.
Cyn 2021 roedd 'Cyfraddau Powys' ar gyfer lleoliadau cartrefi gofal ymhlith yr isaf yng Nghymru. Arweiniodd hyn at
geisiadau cyson gan gartrefi am daliadau 'ychwanegol' i gynyddu'r gyfradd a dalwyd wrth drafod lleoliadau preswyl
newydd unigol.
Fodd bynnag, yn ystod 2018 cynhaliwyd adolygiad 'cost gofal teg' gan Gyngor Sir Powys ar y cyd â darparwyr cartrefi
gofal cyfredol i gostau'r darparwr yn wrthrychol a'r angen am elw gweithredu teg. Arweiniodd hyn at ddiwygiadau
sylweddol i gyfraddau talu a gwelwyd cynnydd sylweddol i'r cyfraddau a dalwyd. Yn 2021, gweithiodd y Cyngor gydag
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Ymgynghoriaeth Gofal Iechyd Rockhaven i gynnal ymarfer 'Cost Gofal Teg' , a'n galluogodd i gytuno ar gyfraddau ffioedd
penodol ar gyfer cartrefi gofal pobl hŷn ym Mhowys. Nodir y ffioedd yn adroddiad y Cabinet ym mis Mawrth 2021,
Prisio Gofal Preswyl”. Mabwysiadodd yr ymarfer ddull llyfr agored o ddeall costau gofal preswyl ym Mhowys i ddarparwyr
gofal a chyfrifo cost gyfartalog y cytunwyd arni a ffioedd gosod, wedi'u rhannu'n gategorïau perthnasol. Cafodd y
ffioedd hyn eu mabwysiadu a'u defnyddio o fis Ebrill 2021 tan fis Mawrth 2022. Roedd sawl achos yn ystod yr 'ail don'
lle bu'n rhaid i'r Cyngor ddarparu cymorth uniongyrchol i gartrefi. Roedd y cymorth yn cynnwys camau i gynnal lefelau
staffio diogel (gan gynnwys adleoli staff dros dro y Cyngor). Mewn un achos, helpodd y Cyngor i ddod o hyd i drefniadau
amgen dros dro ar gyfer arlwyo preswylwyr.
Mae recriwtio a chadw niferoedd digonol o staff addas sydd wedi'u hyfforddi'n her barhaus i weithredwyr cartrefi
gofal. Mae'r deinamig hwn wedi cael ei gymhlethu ymhellach gan effeithiau amrywiol pandemig Covid-19 ar y gweithlu
gofal cymdeithasol.
Fe wnaeth astudiaeth o lefelau swyddi gwag staff ym mhob un o gartrefi gofal Powys ym mis Gorffennaf 2021
ddatgelu’r canlynol:
•
•
•
•

Roedd gan 25 o gartrefi (83.3%) un rôl staff gwag neu fwy
Roedd o leiaf 161-164 o rolau staff gwag (sy'n cyfateb i o leiaf 3,509.75 awr o amser staff)
Y rolau staff gwag pennaf oedd gofalwyr 73-75 (45.34%), tra roedd hefyd 10 – 11 (6.21%) o swyddi nyrsio gwag.
Sawl rôl rheoli gwag ac uwch yrfa/arweinydd tîm (18, mewn 12 cartref – 40%).

Dangosodd yr ymchwil hon mai 18 mis oedd y cyfnod hiraf a adroddwyd am swydd wag (swydd nyrs) ym mis Gorffennaf
2021. Roedd y nifer llethol o swyddi gwag yr adroddwyd amdanynt yn wag am 0-1 mis.
Roedd y rhan fwyaf o swyddi gwag oedd yn wag am 1 mis+ ar gyfer rolau nyrsys.
Er bod rhai mathau o swyddi gwag (Nyrsys) wedi bod yn heriau tymor hir, teimlwyd bod y lefel uchel o swyddi gwag ar
lefel rheoli yn ganlyniad i bwysau’r pandemig ar wytnwch staff.
Mae gan y rhan fwyaf o ddarparwyr ymgyrchoedd recriwtio staff parhaus, fodd bynnag, mae cyfraddau cyflog a
thelerau ac amodau yn golygu bod cartrefi gofal mewn cystadleuaeth â gwasanaethau gofal eraill ar gyfer yr un rhan
o'r gweithlu. Yn yr un modd roedd tystiolaeth bod 'ailagor' yr economi leol wedi ton gyntaf y pandemig wedi gweld
staff gofal yn gadael gwaith gofal wrth i swyddi eraill, llai heriol, ddod ar gael mewn meysydd eraill o'r economi, fel
manwerthu.

Ar y cyfan, mae anhawster parhaus recriwtio staff yn risg posib i sefydlogrwydd gwasanaethau cartrefi gofal yn y
dyfodol a gallu'r farchnad i addasu gwasanaethau i ddiwallu anghenion sy'n newid neu ddatblygu. Fodd bynnag, mae
ffactorau a allai ddechrau lliniaru hyn dros y 5 mlynedd nesaf:

•

•

•

Bydd unrhyw 'ddiwygiad' arwyddocaol cenedlaethol neu ledled y DU o ran darpariaeth y gwasanaeth iechyd a gofal
cymdeithasol angen mynd i'r afael yn gadarnhaol â gallu'r gweithlu a byddai'n debygol o gynnwys mesurau i gymell
cyflogaeth yn y proffesiwn gofal.
Bydd y symudiadau parhaus tuag at fodloni cyflog byw cenedlaethol o fewn economi Powys (yn ogystal ag economi
Cymru yn ei chyfanrwydd) yn gweithredu er mwyn rhoi hwb i gyfraddau cyflog yn y sector gofal ac fe allai fod o
gymorth i recriwtio a chadw staff. Yn yr un modd, mae'n debygol y bydd unrhyw adolygiad o 'Gyfradd Powys' ar
gyfer ffioedd gofal yn y dyfodol yn cynnwys darpariaeth i gefnogi'r duedd hon.
Yn olaf, rhagwelir y bydd creu Academi Iechyd a Gofal Cymdeithasol Powys yn helpu i dyfu maint gweithlu gofal
Powys, yn ogystal â diwallu anghenion y gweithlu presennol i fodloni lefelau uwch o anghenion gofal. Academi
Iechyd a Gofal Powys Sgiliau Hwb - Cyngor Sir Powys
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Mae'r Comisiynwyr wedi bod yn monitro effeithiau'r pandemig Covid-19 yn agos ar rai agweddau ar incwm darparwyr
a chynaliadwyedd ariannol a byddant yn parhau i wneud hynny ar ôl i gymorth ariannol uniongyrchol gan Lywodraeth
Cymru ("Cronfa Caledi) ar gyfer effeithiau'r pandemig ddod i ben ym mis Mawrth 2022.
Mae hyn wedi arwain at sawl gweithred ataliol i sicrhau bod cartrefi unigol sy'n peri pryder ac o bwysigrwydd strategol
i wasanaethau yn cael eu cefnogi. Ymhlith y mesurau a ddefnyddir mae adolygiad llyfr agored o'r ffioedd sy'n cael eu
talu ac 'archebu bloc' ymlaen llaw (prynu) mannau gwely i ateb gofynion lleoliad disgwyliedig.
Yn ogystal, nodir pryderon ynghylch hyfywedd ariannol a chynaliadwyedd lleoliadau unigol yn gyffredinol trwy
brosesau monitro contract arferol. Gall hyn arwain at ddeialog gyda'r darparwr dan sylw i'w cefnogi i ddatrys y mater
a/neu reoli'r sefyllfa.
Mae'r wybodaeth sydd ar gael yn gyhoeddus i ddarpar neu brynwyr preifat presennol ;leoliadau ynglŷn â
chynaliadwyedd ariannol cartref yn gyfyngedig. Ond fe all darpar-brynwyr gysylltu â Thîm Comisiynu Cyngor Sir Powys
fel rhan o'u gwaith ymchwil ar y farchnad. Os bydd cartref mewn perygl oherwydd materion ariannol, bydd Panel
Monitro Rhyngasiantaethol Aml-asiantaeth Powys yn gweithio gyda rheolwyr cartrefi i sicrhau bod preswylwyr a'u
teuluoedd/gofalwyr yn cael eu hysbysu a'u diweddaru.
Nid oes unrhyw rwymedigaeth reoleiddio ar ddarparwyr newydd i gysylltu'n rhagweithiol â Chomisiynwyr wrth geisio
datblygu lleoliadau newydd. Er lle mae bwriadau'n dod i'r amlwg (e.e., drwy geisiadau cynllunio) mae Comisiynwyr yn
mynd ati'n rhagweithiol i geisio cymryd rhan mewn deialog â'r darparwr.
Yn yr un modd, nid oes rhwymedigaeth reoleiddio ar ddarparwyr sy'n ceisio gwerthu eu cartref fel busnes gweithredol
i berchennog newydd i ymgysylltu'n rhagweithiol â Chomisiynwyr. Yn ymarferol fodd bynnag, mae materion o'r fath
yn cael eu nodi a'u trafod yn gyffredinol drwy ddeialog monitro'r contract arferol gyda darparwyr.
Os bydd cartref gofal yn cau, rheolir hyn drwy broses y Cyd-banel Monitro Rhyngasiantaethol aml-asiantaeth, lle mae
comisiynwyr Powys yn gweithio gyda'r darparwr i sicrhau bod y broses yn drefnus ac anghenion preswylwyr cartref
presennol yn cael eu diwallu.
Mae ehangder presennol y ddarpariaeth gyda'r farchnad yn golygu bod digon o gapasiti sbâr i ddarparu ar gyfer
methiant lleoliadau gofal preswyl bach yn rhan fwyaf o gymdogaethau'r sir. Mae llai o gapasiti o fewn y farchnad i allu
dderbyn preswylwyr wedi'u dadleoli pe bai methiant darparwr gofal preswyl mawr. Yn y sefyllfaoedd hyn, mae'n debyg
y byddai'n arwain at orfodi trigolion presennol i gael eu hailgartrefu o'u bro bresennol.
Mae'r sefyllfa o ran cartrefi cofrestredig a nyrsio deuol yn llai gwydn. Er bod rhywfaint o gapasiti yn bodoli ym
marchnad gyffredinol Powys, byddai methiant cartref yn golygu bod yn rhaid ailgartrefu trigolion presennol i ffwrdd
o'u cartref presennol ac o bosibl byddwn yn gweld rhai pobl angen eu rhoi mewn lleoliadau y tu allan i'r sir. Dyma un
o'r rhesymau pam fod Cyngor Sir Powys a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys wedi bod yn gweithio ar y cyd i ddatblygu eu
strategaeth ar gyfer delio â'r ffordd mae gwasanaethau o'r fath yn gweithredu dros dro.
Ar hyn o bryd, mae capasiti dros ben o welyau preswyl o'i gymharu â'r galw yn debygol mewn amser o arwain at
ostyngiad mewn lleoliadau preswyl, yn enwedig yn yr ardaloedd hynny lle mae cyfleusterau gofal ychwanegol newydd
yn cael eu creu. Yn ogystal, byddai unrhyw ddatblygiad masnachol yn y dyfodol o leoliadau newydd sy'n cynnig llety
gofal preswyl mwy modern, o ansawdd uwch, yn debygol o effeithio'n andwyol ar hyfywedd lleoliadau gofal preswyl
eraill cyfagos.
Os yw'r galw heb ei ddiwallu am welyau gofal nyrsio ychwanegol yn arwain at greu capasiti gwely nyrsio ychwanegol,
byddai hyn yn annhebygol o gael effaith andwyol ar sefydlogrwydd ariannol y ddarpariaeth bresennol yn y farchnad.
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Yr un eithriad tebygol i hyn fyddai pe bai capasiti ychwanegol o'r fath yn cael ei greu mewn ardal gyda darpariaeth
bresennol, pan fyddai mwy na thebyg yn gwasanaethu i leihau gofynion yn y lleoliadau lleol presennol.
Gwasanaethau Cartrefi Gofal (Oedolion)
Mae'r ddarpariaeth bresennol mewn cartrefi gofal i oedolion yn cynnwys y canlynol:
• 87 o bobl yn byw y tu allan i'r sir
• 27 o bobl yn byw ym Mhowys
• Mae 6 o gartrefi gofal preswyl oedolion yn gweithredu ym Mhowys.
• Mae hyn yn cynnwys darpariaeth i bobl sy'n byw gydag anghenion iechyd meddwl, anabledd dysgu ac
anghenion cymorth anabledd corfforol.
Gwasanaethau Cartrefi Gofal (Plant)
Demograffeg oedran plant yn derbyn gofal a chymorth ym Mhowys yn 202028
•
•
•
•
•
•

Mae 3% (20) o dan 1 mlwydd oed
Mae 15% (95) yn 1 i 4 mlwydd oed
Mae 24% (150) yn 5 i 9 mlwydd oed
Mae 41% (255) yn 10 i 15 mlwydd oed
Mae 16% (100) yn 16 mlwydd oed a throsodd
Mae 56% yn wrywod a 44% yn fenywod

Mae plentyn sydd wedi bod dan ofal ei awdurdod lleol am dros 24 awr yn cael ei adnabod fel Plentyn sy'n Derbyn
Gofal. Cyfeirir at blant sy'n derbyn gofal (CLA) hefyd yn aml fel plant mewn gofal, term mae llawer o blant a phobl ifanc
yn ei ffafrio. Ers 30 Ebrill 2022, mae 229 o Blant unigol yn Derbyn Gofal ym Mhowys. Mae demograffeg oedran Plant
sy'n Derbyn Gofal (Cyngor Sir Powys 30ain Ebrill 2022 yn dangos y canlynol:
•
•
•
•

Mae 21% (49) yn 0 i 4 mlwydd oed
Mae 17% (39) yn 5 i 9 mlwydd oed
Mae 40% (91) yn 10 i 15 mlwydd oed
Mae 22% (50) yn 16 i 18 mlwydd oed

Mae nifer y Plant sy'n Derbyn Gofal gan Bowys wedi'u rhannu yn ôl ble mae’r lleoliad yn dangos y canlynol:
•
•
•

mae 53% (121) y tu mewn i ffin Powys
mae 27% (62) y tu allan i ffin Powys ond yn dal yng Nghymru
mae 20% (46) o Blant sy'n Derbyn Gofal y tu allan i Bowys a thu allan i Gymru

Mae pobl ifanc sydd â phrofiad o ofal yn cael eu cefnogi i sicrhau pontio mor llyfn â phosib i fod yn oedolyn, naill ai
symud i wasanaethau oedolion i gael rhagor o gymorth, neu'n cael eu cefnogi gydag ardaloedd fel tai, addysg a
chyflogaeth. Fodd bynnag, mae llawer o oedolion ifanc sy'n gadael gofal yn fwy tebygol o fod yn ddigartref, profodd
13% o'r holl bobl sy'n gadael gofal ddigartrefedd yn ystod 2020/21.
Gan weithio gyda phobl ifanc, mae Cyngor Sir Powys yn eu cefnogi gyda'r 'Strategaeth Agosach at Adref', a’r defnydd
o leoliadau preswyl yw'r opsiwn lleiaf ffafriol os fydd lleoliad gofalwr maeth ar gael ac yn addas.
Yn ogystal, mae 23 o ganolfannau arbenigol ym Mhowys ar hyn o bryd. Mae 19 o'r rhain yn darparu'n bennaf ar gyfer
disgyblion ag anawsterau dysgu cymedrol (MLD), ac anhwylder sbectrwm awtistig (ASD), wedi'i leoli mewn ysgolion
cynradd ac uwchradd. Mae pedwar ohonynt hefyd yn ganolfannau asesu cyn-ysgol.

28

Gweler: gallwch ddarllen mwy am blant sy'n cael gofal a chefnogaeth ym Mhowys a Chymru trwy edrych ar ein hadroddiad
rhyngweithiol.
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I gefnogi'r gwaith o weithredu Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a Thribiwnlys Addysg (Cymru) 2018, mae gan
Gyngor Sir Powys lwyfan cynhwysiant newydd, sef Tyfu, a fydd yn cefnogi ysgolion a lleoliadau i weithio mewn
partneriaeth â disgyblion, rhieni a gweithwyr proffesiynol i gefnogi anghenion dysgu disgyblion. Bydd y system
electronig ddwyieithog yn caniatáu ymagwedd wedi'i chydlynu at anghenion dysgu ychwanegol, gan sicrhau bod
disgyblion yn derbyn y cymorth maen nhw ei angen mor gynnar â phosibl.
Gwasanaethau Mabwysiadu
Mae plant wedi’u mabwysiadu ymhlith y plant mwyaf bregus yng Nghymru; mae'r rhain yn blant y mae dewisiadau
amgen eraill wedi'u dihysbyddu ar eu cyfer ac a fyddai'n fwyaf tebygol o aros 'yn derbyn gofal' am eu plentyndod pe
na baent yn cael eu mabwysiadu.
Gwasanaethau Maethu
Mae recriwtio gofalwyr maeth wedi mynd drwy newid mawr yn ystod y deuddeg mis diwethaf pan ymunodd pob un
o'r 22 Awdurdod Lleol yng Nghymru i lansio Maethu Cymru. Gobeithio y bydd hyn yn cynyddu nifer yr aelwydydd
maethu yng Nghymru.
Er bod dros draean (39%) o oedolion yng Nghymru yn honni eu bod wedi ystyried dod yn ofalwr maeth, mae angen o
hyd i recriwtio tua 550 o ofalwyr maeth a theuluoedd newydd ledled Cymru bob blwyddyn. Diben hyn yw cadw i fyny
â nifer y plant sydd angen gofal a chymorth, tra'n disodli gofalwyr sy'n ymddeol neu sy'n gallu darparu cartref
parhaol i blant.
Bydd Maethu Cymru yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol fel llwyfan i godi proffil y gwasanaethau hefyd, gan fod
hysbysebion teledu a radio lleol wedi bod erbyn hyn.
Caiff gwefan maethu Powys, sy'n gysylltiedig â gwefan Maethu Cymru, ei diweddaru'n rheolaidd yn unol â Maethu
Cymru. Mae Cyfryngau Cymdeithasol fel Facebook a Twitter yn cael eu defnyddio gan yr Awdurdod Lleol eto gyda
diweddariadau a newyddion rheolaidd. Cefnogir y gwasanaeth gan dîm cyfathrebu corfforaethol yr Awdurdod Lleol.
Yn ystod dwy flynedd pandemig Covid fel gyda nifer o asiantaethau nid oedd gan y gwasanaeth fawr ddim o ran
presenoldeb gweledol yn y gymuned leol fel yr oedd gan yr Awdurdod Lleol cyn y pandemig fodd bynnag, mae'r
gwasanaeth yn rhoi strategaethau ar waith i ailsefydlu presenoldeb cyson a pharhaus drwy hyrwyddo maethu ym
Mhowys yn ystod ymgyrchoedd ymwybyddiaeth genedlaethol, digwyddiadau teulu lleol, diwrnodau hwyl ac
archfarchnadoedd lleol a grwpiau cymunedol, ac o ddydd i ddydd gan ddefnyddio taflenni, poster a baneri, ac fel y
nodwyd yn flaenorol ar y cyfryngau cymdeithasol.
Mae'r gwasanaeth wedi bod yn rhan o waith rhanbarthol y Fframwaith Maethu Cenedlaethol sy'n ystyried effaith
hysbysebu Cenedlaethol, Rhanbarthol a Lleol.
Mae'r Gwasanaeth fel arfer yn cael cefnogaeth ei ofalwyr maeth presennol mewn ymgyrchoedd recriwtio ac mae
sawl gofalwr wedi cefnogi'r gwasanaeth drwy ysgrifennu erthyglau i'w cyhoeddi neu ymddangos mewn fideo yn
siarad am eu profiad o fod yn ofalwr maeth.
Ar 21 Mehefin 2022, roedd 227 o blant yn derbyn gofal gan yr Awdurdod Lleol.
Ar 31 Mai 2022 roedd 67 o dai Maethu Generig yn cael eu dal a 25 o aelwydydd gofalwyr oedd yn Ffrindiau a
Theuluoedd.
Gwasanaethau Lleoli Oedolion ('Cysylltu Bywydau')
Dros y ddwy flynedd ddiwethaf mae'r gwasanaeth Cysylltu Bywydau Powys wedi cael ei ailgofrestru o dan fframwaith
rheoleiddio RISCA. Mae'r broses hon wedi rhoi cyfle i adolygu a diwygio polisïau a gweithdrefnau'r gwasanaethau.
Yn ystod y cyfnod hwn, mae Gofalwyr Cysylltu Bywydau wedi dewis gadael y gwasanaeth ac mae Gofalwyr Cysylltu
Bywydau newydd wedi eu hasesu a'u cymeradwyo. Mae'r niferoedd wedi aros yn statig yn fras. Mae
ychwanegiadau diweddar i'r tîm staff yn golygu bod y gwasanaeth nawr yn gallu recriwtio Gofalwyr Cysylltu Bywydau
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ychwanegol a chynyddu'r ddarpariaeth sydd ar gael. Ar ôl y pandemig, mae diddordeb o'r newydd wedi bod yn y
gwasanaeth, gyda chynnydd mewn ymholiadau am drefniadau posib. Byddai cynyddu'r gronfa o ofalwyr Cysylltu
Bywydau sydd ar gael yn rhoi mwy o gyfleoedd i ddod o hyd i barau priodol.
Darperir trefniadau Cysylltu Bywydau drwy ofalwyr cymeradwy, hyfforddedig, wedi’u hasesu sy'n gweithio dan
nawdd cynllun Cysylltu Bywydau. Mae gofalwyr cymeradwy a'r gwasanaeth yn aelodau o Cysylltu Bywydau a Mwy,
sefydliad cenedlaethol sy'n darparu cymorth, arweiniad ac yn cynrychioli buddiannau'r rhai yn y sector Cysylltu
Bywydau. Fe allai cartrefi fod â mwy nag un Gofalwyr Cysylltu Bywydau cymeradwy os oes cais ar y cyd wedi'i
wneud. Mae aelodau o'r teulu neu ffrindiau agos yn aml yn gwneud cais i'r gwasanaeth, i fod yn ofalwyr Cysylltiadau
Teuluol. Mae gofalwyr Cysylltiadau Teuluol yn cefnogi gwaith gofalwyr Shared Lives, sy'n darparu cefnogaeth
seibiant neu sesiynol i unigolion sy'n defnyddio'r gwasanaeth ar gyfer trefniadau tymor hir.
Gwasanaethau Eiriolaeth (Oedolion)
Mae Cyngor Sir Powys yn comisiynu darparwr unigol ar gyfer eiriolaeth statudol fel sy’n ofynnol gan God Ymarfer
Llywodraeth Cymru, Rhan 10.29 Yn ychwanegol mae yna wasanaethau cymunedol, nad ydynt yn cael eu hariannu gan
Gyngor Sir Powys sy'n darparu e.e., cymorth eiriolaeth cyfoedion, eiriolaeth anffurfiol a chymorth hunan-eiriolaeth.
Tra bod y darparwr a gomisiynwyd yn cwmpasu Powys gyfan, mae’n bosibl mai dim ond mewn gwahanol ardaloedd y
bydd gwasanaethau yn y gymuned yn gweithredu, ond maen nhw’n ychwanegu at y cynnig cyfoethog i bobl gael
cymorth pan fydd angen cymorth arnynt i drafod e.e., gofal cymdeithasol neu faterion tai.
Yn ychwanegol, fel y crybwyllwyd mewn mannau eraill yn yr adroddiad hwn, mae Bwrdd Iechyd Addysgu Powys yn
comisiynu eiriolaeth Iechyd Meddwl ac eiriolaeth Galluedd Meddyliol am resymau a lleoliadau gwahanol. Mae ein
holl ddarparwyr yn gweithredu o fewn cyfyngiadau a heriau cyllidebau a galw cynyddol fel yr amlinellir mewn
mannau eraill yn yr adroddiad hwn.
Gwasanaethau Eiriolaeth – Plant a Phobl Ifanc
Nifer cyfyngedig o ddarparwyr sydd gan farchnad y Gwasanaeth Eiriolaeth Plant yng Nghymru ond mae'n sefydlog.
Mae darpariaeth gyson ledled Cymru ac ymgysylltu da rhwng rhanbarthau, darparwyr a Llywodraeth Cymru. Mae
templed adrodd ar berfformiad ac mae darparwyr eiriolaeth yn cynhyrchu data ar gyfer awdurdodau lleol,
rhanbarthau a Chymru. ...
Gwasanaethau Cymorth Gofal Cartref
Mae capasiti gwasanaethau gofal cartref yn golygu bod darparwyr weithiau'n gallu cael trafferth bodloni gofynion am
becynnau gofal newydd, yn enwedig ar adegau pan mae cynnydd mawr yn y galw.
Mae'r heriau wrth recriwtio a chadw staff gyda gofal cartref yn golygu bod argaeledd staff yn aml yn gyfyngiad mawr
ar allu Darparwyr i ateb y galw am becynnau gofal newydd.
Yn yr un modd, mae amseroedd teithio hir rhwng cartrefi rhai pobl oherwydd natur wledig Powys yn golygu y gall rhai
pecynnau gofal fod yn anodd darparu ar eu cyfer yn effeithlon o fewn rotas staff presennol. Gall hyn, ynghyd ag
ystyriaethau o ran costau a ysgwyddir a ffioedd a enillir, wneud rhai pecynnau yn anneniadol i Ddarparwyr wneud cais
amdanynt.
Mae'r capasiti sydd ar gael mewn gwasanaethau yn ei chael hi'n anodd darparu pecynnau gofal newydd mewn rhai
ardaloedd daearyddol ym Mhowys (e.e., ardal Dwyrain Maesyfed). Fodd bynnag, mae datblygu micro fentrau gofal
cymdeithasol yn datblygu rhywfaint o gapasiti gwasanaeth gofal cartref ychwanegol yn yr ardaloedd hynny i helpu i
liniaru'r heriau hyn.
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Mae amrywiaeth eang o ddarparwyr gwasanaeth gofal cartref wedi'u rheoleiddio sy'n gweithredu ym marchnad
Powys. Ym mis Ionawr 2022, roedd 14 o ddarparwyr (gan gynnwys gwasanaeth mewnol Cyngor Sir Powys) yn darparu
pecynnau gofal comisiwn.
Mae'r rhan fwyaf o'r darparwyr cartref gofal a reoleiddir yn fusnesau sy'n rhedeg eu gwasanaethau ar sail ranbarthol
(gan gynnwys rhai hefyd yn gweithredu yn Lloegr). Busnesau masnachol yw'r rhan fwyaf, ond mae nifer fach yn
fusnesau trydydd sector. Yn ogystal, mae gwasanaeth gofal cartref Cyngor Sir Powys ar wasanaeth gofal cartref mewnol
(tîm pontio).
Yn Ionawr 2022 roedd yna 3 gwasanaeth (gan gynnwys Cyngor Sir Powys) yn dosbarthu 100 a mwy o becynnau gofal
yr wythnos bob un. Roedd gweddill y darparwyr yn cyflawni rhwng 3 a 61 pecyn.
Does dim dibyniaeth ormodol ar un darparwr sengl gan gomisiynwyr, fodd bynnag, mae dibyniaeth ar y darparwyr
hynny sydd â chapasiti i ddarparu pecynnau gofal yn ardaloedd mwy gwledig a gwasgaredig Powys.
Ar y cyfan, nid oes llawer o gapasiti sbâr o fewn y farchnad. Mae hyn yn golygu pe bai'r darparwr yn methu byddai'n
anodd trosglwyddo unrhyw becynnau gofal presennol i ddarparwyr newydd yn gyflym gan y byddai angen iddynt
recriwtio staff ychwanegol i wneud hynny, ac y byddai angen i wasanaeth mewnol Cyngor Sir Powys ddarparu ar gyfer
llawer o becynnau dros-dro o leiaf.
Mae nifer y darparwyr gwasanaethau gofal cartref a reoleiddir sy’n cael eu comisiynu gan Gyngor Sir Powys yn
amrywio yn ôl anghenion pobl ac argaeledd capasiti i ddarparu pecynnau gofal yn y man lle mae eu hangen

Darparwyr a
gomisiynwyd i
ddarparu
pecynnau gofal
cartref

1 Ionawr
2018

1 Ionawr 2019

1 Ionawr 2020

1 Ionawr 2021

1 Ebrill 2022

19

17

17

18

15

Cau Cartrefi a Phryderon Cynyddol drwy Berfformiad Darparwyr
Mae Cyngor Sir Powys a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys wedi sefydlu mecanweithiau i reoli achosion o gau cartref gofal
neu wasanaeth gofal cartref a sicrhau parhad y gofal i'r preswylwyr yr effeithir arnynt. Mae'r mecanweithiau hyn yn
cael eu goruchwylio a'u gweithredu drwy'r Cyd-banel Monitro Rhyngasiantaethol aml-asiantaeth a defnyddio Grwpiau
Cymorth Gweithredol Cartref i reoli pob achos yn weithredol.
Defnyddiwyd y broses hon ar sawl achlysur yn ystod y blynyddoedd diwethaf, er enghraifft mewn ymateb i nifer o
gartrefi gofal preswyl ym Mhowys. Fe'i defnyddiwyd yn fwyaf diweddar mewn ymateb i gau un cartref gofal preswyl
(24 gwely) yn Hydref 2021 ac arweiniodd at drosglwyddo preswylwyr yn llwyddiannus i leoliadau amgen priodol a oedd
yn bodloni eu hanghenion a'u dewisiadau personol.
Mewn ymateb i'r heriau penodol mae'r farchnad cartrefi gofal pobl hŷn yn wynebu oherwydd pandemig Covid,
cytunodd y Cyngor a'r Bwrdd Iechyd ar egwyddorion fydd yn llywio penderfyniadau i gael eu gwneud os bydd cartref
gofal pobol hŷn yn methu.
Bwriad y trefniant yw darparu meini prawf cadarn (yn seiliedig ar argaeledd darpariaeth amgen ac angen strategol) i
benderfynu pa opsiynau fydd yn cael eu gweithredu. Mae'r opsiynau hyn yn cynnwys:
•
•

Rheoli cau cartrefi ac ailgartrefu trigolion
Ceisio trosglwyddo'r gwasanaeth i ddarparwr amgen
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•
•

Trosglwyddo/prynu gwasanaeth i'r Cyngor neu'r Bwrdd Iechyd gyda gweithredwr contract fel mesur dros dro cyn
ailwerthu / trosglwyddo i berchennog/darparwr newydd
Trosglwyddo gwasanaeth i'r Cyngor neu'r Bwrdd Iechyd i'w weithredu'n barhaol gan y cyrff hynny

Fe wnaeth ein perthynas waith dda rhwng yr awdurdodau gosod a AGC ein galluogi i reoli'r broses gau hon gyda
chanlyniadau da i bob plaid dan sylw. Fodd bynnag, dangosodd hefyd fod yn rhaid talu mwy o sylw, trwy ein prosesau
monitro, i arweinyddiaeth a rheolaeth a hyfforddiant staff yn arbennig wrth symud ymlaen.
Yn ogystal, er nad yw ymdrechion i weithio gyda gwella perfformiad darparwyr bob amser yn gofyn am weithredu'r
broses pryderon cynyddol, mae cyfanswm o 7 cartref gofal wedi'u cynnal ym mhroses Perfformiad y Darparwr ers mis
Ebrill 2018.
Mae'r trefniadau hyn wedi arwain at ddatblygu sawl cynllun gweithredu cywiro a'u rhoi ar waith gyda darparwyr
cartrefi gofal dros y 4 blynedd diwethaf. Mae'r pandemig wedi cynyddu'r niferoedd y bu'n rhaid i swyddogion ddelio
ag ef wrth i natur fregus rhai o'n darparwyr ddod i'r amlwg. Ym mhob achos ond dau achos mae'r prosesau hyn wedi
dod i ben yn foddhaol hyd yma ac mae'r darparwyr wedi rhoi'r systemau, y prosesau a'r hyfforddiant angenrheidiol
ar gyfer staff ar waith lle'r oedd hyn yn angenrheidiol. Mae dau ddarparwr yn dal i weithio o dan broses Perfformiad
y Darparwr ar hyn o bryd.
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Ffactorau Sefydlogrwydd y Farchnad Eraill
Llif drwy'r system iechyd a gofal cymdeithasol
Mae'r mater hwn yn disgrifio sut y gwnaeth y partneriaid yn y system iechyd a gofal cymdeithasol ymdopi a sut y
byddant yn ymdopi symud unigolion o un agwedd i'r llall. Yr agwedd amlycaf a'r hyn a adroddir yn eang yn y cyfryngau
cenedlaethol amdani yw sut mae cleifion sy'n barod i adael lleoliad ysbyty acíwt i naill ai eu cartref eu hunain (gyda
phecyn gofal neu heb becyn gofal) neu gartref gofal preswyl/nyrsio. Mae hon wedi bod yn drafodaeth barhaus rhwng
partneriaid cyn y pandemig, ond ers 2020 daeth yr heriau'n llawer cliriach ac acíwt. Disgrifiwyd y prif heriau fel staffio
(mewn wardiau ysbytai cymunedol) a'r diffyg cymharol o leoliadau cartrefi gofal a/neu ddarpariaeth gofal cartref
addas. Fe wnaeth partneriaid ddatblygu a rheoli "Grŵp Cydlynu Cyflawni", gyda'r nod o chwilio am atebion ar y cyd i'r
uchod. Rhai o'r camau a gymerwyd oedd
•
•
•
•
•
•

Osgoi gosod pobl mewn lleoliadau pell i ffwrdd o'u cartref (ansawdd bywyd).
Lleihau asesiadau mewn ysbytai;
Galluogi timau gofal iechyd i weithio mewn ffordd fwy cydlynol.
Cynyddu gwaith a gwasanaethau ataliol (e.e., Gwaith cwympo).
Gwella'r model asesydd dibynadwy;
Gwneud y defnydd gorau o'r Polisi Dewis.

Fel y disgrifiwyd mewn mannau eraill yn yr adroddiad hwn, mae diffyg gofal cartref digonol ym Mhowys (mewn
ardaloedd penodol ac ar adegau penodol) nid yn unig wedi adnewyddu ein pryder dros amseroedd aros hirach ar gyfer
pecynnau yn y gymuned, ond hefyd oedi cyn trosglwyddo pobl o ardal gyffredinol neu ysbyty cymunedol yn ôl i'w
cartref eu hunain gyda phecyn o ofal.

Ansawdd y Farchnad
Gwasanaethau Cartrefi Gofal i oedolion a phobl hŷn
Mae'r adran hon yn ymdrin â holl wasanaethau cartrefi gofal oedolion a phobl hŷn gan fod y dull o fonitro a sicrhau
ansawdd yn gweithio ar hyd yr un egwyddorion a phrosesau y cytunwyd arnynt.
Mae'r ddarpariaeth gofal i'n preswylwyr cartrefi gofal yn cael ei fonitro'n rheolaidd, ac yn gyffredinol mae o ansawdd
da. Mae Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) yn arolygu cartrefi gofal yn rheolaidd ac yn ystyried ansawdd ar sail e.e.,
arweinyddiaeth a rheolaeth, ansawdd gofal, cydymffurfio â staff a rheolaeth gyda e.e., gofynion hyfforddiant a
recriwtio. Yn ystod y 24 mis diwethaf (h.y., y pandemig) fe wnaethon ni drafod gyda sawl cartref gofal rai methiannau
yn yr uchod. Arweiniodd hyn atom yn rhoi'r weithdrefn ffurfiol ar waith ar gyfer "Pryderon Cynyddol" sy'n seiliedig ar
ganllawiau gan yr Arolygiaeth Gofal/Llywodraeth Cymru. Ym mhob achos ond un achos fe wellodd darparwyr ddigon i
ddod allan o statws 'perfformiad y darparwr' ar ôl rhoi tystiolaeth o welliant digonol.
Fodd bynnag, rydym ni’n nodi, gyda phreswylwyr cartrefi gofal yn arddangos anghenion mwy cymhleth yn amlach, nad
oes gan bob aelod o staff y sgiliau angenrheidiol i ddarparu gofal diogel ac o safon uchel. Roedd hyn yn cael ei drafod
gyda'r darparwyr, ac mae’n parhau i gael ei drafod, ac mae peth hyfforddiant sy'n addas i uwchsgilio staff ar gael drwy'r
Cyngor a'r Bwrdd Iechyd.
Rydym ni hefyd yn ymwybodol nad yw ein holl gartrefi gofal yn darparu'r amgylchedd ffisegol o ansawdd uchel y mae'r
Cyngor fel comisiynydd a phreswylwyr cartrefi gofal a'u teuluoedd yn ei ddisgwyl. Mae hyn yn fwy anodd i ddelio ag ef
gan y bydd angen buddsoddiadau sylweddol weithiau sydd ar hyn o bryd yn heriol i ddarparwyr. Datblygu
sgiliau/hyfforddi staff i ddiwallu anghenion mwy cymhleth?
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Yn ystod y pandemig daeth yn amlwg nad oedd sawl darparwr cartrefi gofal wedi rhoi cyfleoedd i'w staff ymgymryd â
hyfforddiant gorfodol a chyngorol ym maes gofal preswyl a diogelwch yn unol â'r gofynion gan Ofal Cymdeithasol
Cymru a AGC. Fel gydag agweddau eraill a ddisgrifir yma, amlygwyd y pryderon hyn gyda'r darparwyr a chawsant eu
cynnwys yn y cynllun gweithredu cywiro perthnasol. Rydym ni wedi ehangu ein cynnig o hyfforddiant mewnol y Cyngor
a'r Bwrdd Iechyd i ddarparwyr gofal cymdeithasol i sicrhau, er gwaethaf yr heriau ariannol sydd eisoes yn bodoli
(cyllideb hyfforddiant) fod staff mewn cartrefi gofal yn darparu gofal o ansawdd uchel.
Mae ymweliadau monitro yn cael eu cynnal gan swyddogion penodedig y Cyngor neu, yn achos cartrefi nyrsio, gan
nyrsys y Cyngor a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys. Mae hwn yn fecanwaith sefydledig sydd wedi arwain at ganlyniadau
da yn y gorffennol. Fe wnaeth y pandemig hyn yn amhosib oherwydd cyfyngiadau ymwelwyr mewn cartrefi gofal, ac
mae hynny wedi arwain at bryderon yn ein gallu i asesu ansawdd a diogelwch gofal mewn cartrefi gofal.
Ailddechreuodd ymweliadau a byddant yn parhau i gael eu cyflawni.
Gwasanaethau Cartrefi Gofal (Plant)
Mae Swyddogion Monitro Contract Powys yn cynnal ymweliadau cyn lleoliadau ac ymweliadau monitro contract bob
chwe mis/blwyddyn i ddarparwyr ym Mhowys sy'n gofalu am Blant Powys sy'n Derbyn Gofal. Mae proses pryder am
ddarparwr ar waith ac mae 4Cs yn cael eu hysbysu a'u diweddaru, fel sy'n briodol.
Gwasanaethau Llety Diogel (Plant)
Nid oes lleoliad gwasanaeth llety diogel wedi'i leoli ym Mhowys a dim ond un sydd yng Nghymru gyfan.

Gwasanaethau Canolfannau Preswyl i Deuluoedd
Nid oes unrhyw ganolfannau preswyl cofrestredig i deuluoedd ym Mhowys.
Gwasanaethau Mabwysiadu
Cyfeiriwch at yr adran hon am ragor o wybodaeth
Gwasanaethau Maethu
Mae ein gofalwyr sydd ar gael wedi aros yn gymharol sefydlog gyda cholled o chwe lleoliad yn unig yn gyffredinol yn
ystod y flwyddyn ddiwethaf. Er bod nifer cyffredinol y cymeradwyaethau wedi gostwng, mae hyn i'w ddisgwyl yng
ngoleuni'r pandemig. O ran argaeledd lleoliadau, mae'r niferoedd sydd ar gael wedi aros yn gymharol sefydlog dros y
tair blynedd diwethaf gydag amrywiad o lai na deg bob blwyddyn. Rhaid nodi bod ymddeoliad a throi lleoliadau yn
drefniadau mabwysiadu hefyd wedi bod yn themâu cyffredin.

Gwasanaethau Lleoli Oedolion ('Cysylltu Bywydau')
Mae sicrhau ansawdd yn rhan annatod o arfer bob dydd yn narpariaeth Cysylltu Bywydau Powys, sy'n cynnwys monitro
a gwerthuso polisïau a gweithdrefnau ymarfer systematig yn unol â Fframwaith Sicrhau Ansawdd Gwasanaethau
Darparwr Gofal Cymdeithasol i Oedolion Powys.
Mae rhanddeiliaid o fewn y gwasanaeth yn cyfrannu at sicrwydd ansawdd parhaus. Caiff holiaduron eu hanfon yn
flynyddol i unigolion sy'n defnyddio'r gwasanaeth, Gofalwyr Cysylltu Bywydau a 3ydd partïon perthnasol. Gwahoddir
gofalwyr Cysylltu Bywydau i wneud sylwadau ar eu profiad o weithio gyda'r gwasanaeth a chael eu cefnogi, tra gofynnir
i 3ydd partïon wneud sylw ar weithrediadau'r gwasanaeth a'i effeithiolrwydd. Gofynnir i unigolion sy'n defnyddio'r
gwasanaeth adlewyrchu ar y gwasanaeth a sut y cawsant eu cefnogi i gyflawni eu canlyniadau. Mae’r wybodaeth hon
yn cael ei choladu i adroddiadau sicrhau ansawdd, a gyflwynir i Arolygiaeth Gofal Cymru. Caiff cynlluniau eu datblygu
a'u gweithredu ar gyfer unrhyw feysydd er mwyn gwella ansawdd.
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Mae adolygiadau rheolaidd o Gynlluniau Personol a threfniadau yn cael eu defnyddio hefyd i adolygu ansawdd y
gwasanaeth.
Gwasanaethau Eiriolaeth
Mae ein Gwasanaethau Eiriolaeth yn cael eu monitro'n rheolaidd gan ein tîm comisiynu a chontractau.

Gwasanaethau Eiriolaeth – Plant a Phobl Ifanc
Mae cyfarfodydd monitro contractau rhanbarthol chwarterol a chyfarfodydd unigol chwe mis yn digwydd gydag
awdurdodau lleol a byrddau iechyd.

Gwasanaethau Cymorth Gofal Cartref
Mae'r gwasanaeth gofal cartref yn cael ei fonitro'n rheolaidd a sgyrsiau rheolaidd yn cael eu cynnal gyda AGC. Mae
ymweliadau â safle'r darparwr wedi ailddechrau yn ddiweddar yn dilyn y pandemig.
Yn gyffredinol, mae ansawdd y gwasanaeth yn dda heb unrhyw ddarparwyr yn destun 'perfformiad darparwr', er bod
diogelu Ffurflenni Cyfeirio Aml-Asiantaeth (MARF) ac Arfer Gwael – Ffurflenni Cyfeirio Safonau Gwasanaeth (PPSSRF)
yn parhau i gael eu derbyn a'u hymchwilio.
Mae gwytnwch y gwasanaeth wedi bod yn drawiadol yn ystod y pandemig, ac nid yw’r ansawdd wedi cael ei effeithio'n
ormodol, hyd yn oed yn ystod absenoldeb staff brig.
Rydym ni’n ymwybodol mai blaenoriaethau'r rheoleiddiwr (Arolygiaeth Gofal Cymru) ar hyn o bryd yw cartrefi preswyl
a nyrsio.

Tueddiadau Cyfredol a Rhagamcanol
Dylid darllen yr adran hon ar y cyd â'r disgrifiad cynharach o ddaearyddiaeth a demograffeg Powys, sydd i'w gweld
yma. Mae'n adeiladu ar ein hasesiadau digonolrwydd, maint ac ansawdd yn y ddogfen hon. Fel yr ydym ni wedi dangos
y duedd fwyaf arwyddocaol yn y farchnad gweithlu. Tra bod y farchnad hon dan bwysau eisoes dros y blynyddoedd
diwethaf, mae'r pandemig wedi cynyddu'r heriau hyn yn sylweddol, nid yn unig ym Mhowys ond ar draws y DU a thu
hwnt. Mae Cyngor Sir Powys, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys a phartneriaid eraill wedi bod yn gweithio mewn
partneriaeth i fynd i'r afael â rhai o'r materion hyn (menter "Tyfu eich Hun" ac "Academi Iechyd a Gofal"), fodd bynnag
bydd y rhain yn cymryd amser i ddwyn ffrwyth ac mae'n bosibl na fyddant yn mynd i'r afael yn ddigonol â'r mudo
cyffredinol o'r sector gofal i rannau eraill o'r economi.
Bydd cost darparu gofal yn parhau i fod yn ffactor fydd yn dylanwadu ar sut bydd y farchnad iechyd a gofal cymdeithasol
yn dilyn. Mae darparwyr gofal cartref a chartrefi gofal yn parhau i weld heriau'r gweithlu sy'n rhannol seiliedig ar
barodrwydd pobl i weithio yn y maes hwn, gydag oriau hir yn aml, amseroedd teithio nad ydynt bob amser yn cael eu
digolledu'n ariannol a'r wobr gyhoeddus isel. Bydd Cyngor Sir Powys yn parhau i ddarparu tua 18% o ofal cartref drwy
ei ddarparwr mewnol ("Tîm Pontio") sy'n ymateb priodol i ddarparu sefydlogrwydd i'r farchnad gofal cartref.
Rydym ni ar adegau wedi gweld comisiynu lleoliadau cartrefi nyrsio ar wahân gan y Bwrdd Iechyd, heb ddefnyddio
gwasanaeth Broceriaeth y Cyngor. Amlygwyd hyn gyda chydweithwyr yn y Bwrdd Iechyd fel her bosibl ar gyfer prosesu
lleoliadau cartrefi nyrsio yn y ffordd fwyaf effeithiol; gan fod dulliau annibynnol o wneud lleoliadau yn fforffedu
manteision cost a chydlynu a fyddai'n deillio o un broses ar y cyd.
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Gwasanaethau Cartrefi Gofal (Pobl Hŷn)
Nid yw rhagamcanion Llywodraeth Cymru ar gyfer anghenion cartrefi nyrsio a gofal preswyl (a gyfrifir ar sail newid
demograffig a chyfraddau cyfredol angen) yn dangos unrhyw ofyniad ar gyfer unrhyw welyau gofal preswyl ychwanegol
erbyn 2025, ond yn nodi bod angen 193 o welyau gofal nyrsio ychwanegol:
Amcangyfrif galw net Powys (diffyg mewn unedau/gwelyau) i 2035.
Gofal preswyl
Gofal Nyrsio

2025
0
193

2030
0
320

2035
0
440

Fodd bynnag, mae'r duedd barhaus ar gyfer llai o leoliadau cartrefi gofal preswyl, ynghyd â'r bwriad i ddatblygu mwy
o gyfleusterau gofal ychwanegol, yn debygol o leihau'n sylweddol yr angen am ddarpariaeth bresennol o welyau gofal
preswyl .
Yng Nghymru, rhwng 2015 a 2020, cynyddodd nifer y bobl ar y gofrestr dementia 18%, o 19,239 i 22,686 (Alzheimer's
Research UK). Bwrdd Iechyd Addysgu Powys oedd â'r gyfradd 4ydd uchaf ar gyfer dementia o'r saith bwrdd iechyd yng
Nghymru, cyfrifir y gyfradd ddiagnosis hon drwy rannu nifer y bobl a gafodd ddiagnosis o ddementia (fel yr adroddwyd
yn yr ystadegau iechyd gwladol) â chyfanswm nifer amcangyfrifedig y bobl sy'n byw gyda dementia. Yn achos Bwrdd
Iechyd Addysgu Powys fe wnaeth gyfradd yma amrywio o 59% i 76% rhwng 2010 a 2020.
Yn 2019 gostyngodd Powys (PTHB) i'r 2il tu ôl i Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr gyda 76%, gan barhau gyda dirywiad
erbyn 2020 lle gostyngodd Powys (PTHB) i fod y 4ydd uchaf, gyda chyfradd achosion ar gyfer dementia o 72%.
Ymrwymodd Cyngor Sir Powys a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys i "gytundeb Adran 33" ar gyfer rheoli ac ariannu
gwasanaethau cartrefi gofal ar y cyd i bobl hŷn. Er bod llawer o gynnydd wedi'i wneud i rannu gwybodaeth am
ansawdd, maint a Chyllid, mae trefniadau comisiynu ar wahân yn dal i fod ar waith ar gyfer e.e., gofal cartref, sydd –
yn y farchnad fel y'i disgrifiwyd – yn ymddangos yn niweidiol i reolaeth ar y cyd o'r farchnad.
Gwasanaethau Cartrefi Gofal (Oedolion)
Rydym ni wedi disgrifio yma ein cynllun ar gyfer delio ag anghenion tua 72 o unigolion sydd ag anabledd dysgu neu
gyflyrau iechyd meddwl yn ystod y pum mlynedd nesaf
Gwasanaethau Cartrefi Gofal (Plant)
Mae llai o oedolion ifanc a theuluoedd yn byw ym Mhowys yn arwain at lai o enedigaethau yn y sir ac mae effeithiau
hyn eisoes yn dod i'r amlwg, gyda chyfartaledd oedran y boblogaeth yn cynyddu'n gyflym. Er bod rhai gwasanaethau,
fel ysgolion, wedi dechrau paratoadau i liniaru effaith y ddemograffeg newidiol hon, mae tebygolrwydd uchel y bydd
angen i wasanaethau eraill addasu i boblogaeth llai o blant.
O ran Plant sy'n Derbyn Gofal, mae mwy a mwy o angen am leoliadau ar gyfer plant/pobl ifanc hŷn.
Gwasanaethau Llety Diogel (Plant)
Nid oes lleoliad gwasanaeth llety diogel wedi'i leoli ym Mhowys a dim ond un sydd yng Nghymru gyfan.
Gwasanaethau Canolfannau Preswyl i Deuluoedd
Nid oes unrhyw ganolfannau preswyl cofrestredig i deuluoedd ym Mhowys
Gwasanaethau Eiriolaeth - Oedolion
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Rydym ni’n disgwyl i'r duedd bresennol i ddarparu gwasanaethau eiriolaeth ledled y sir barhau. Mae hyn yn cynnwys
yr heriau sy'n deillio o natur wledig Powys, er bod ein darparwr yn gweithredu allan o ddarpariaeth ddatganoledig.
Oherwydd newid yn y ddarpariaeth dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf rydym ni’n ymwybodol efallai na fydd rhai
darparwyr bach/lleol a ariannwyd yn flaenorol yn hyfyw yn y dyfodol. Mae hyn yn cael ei fonitro'n agos.

Gwasanaethau Eiriolaeth – Plant a Phobl Ifanc
Bydd y dull cyfunol o ddarparu gwasanaethau yn parhau gan ei fod yn diwallu anghenion plant a phobl ifanc.

Gwasanaethau Cymorth Gofal Cartref
Cefnogir cyfran gynyddol o'r bobl hŷn ym Mhowys i aros yn eu cartrefi eu hunain gymaint â phosib. Mae hyn i ddechrau
drwy gymorth ataliol gan ddefnyddio offer, megis Gofal wedi'i Alluogi gan Dechnoleg (TEC) a Chymhorthion ac
Addasiadau Therapi Galwedigaethol. Ochr yn ochr â'r rhain, mae amrywiaeth o wasanaethau ar gael i gefnogi, gan
gynnwys:
•
•
•
•
•

Gofal cartref
Ailalluogi
Cysylltu Bywydau
Taliadau Uniongyrchol
Gofal wedi'i alluogi gan dechnoleg (TEC)

Ym mis Medi 2021, mae tua dwy ran o dair o bobl hŷn sydd â phecyn gofal yn cael eu cefnogi yn eu cartrefi eu hunain.
Y bwriad strategol yw y bydd y gyfran hon yn parhau i gynyddu.
Mae Cymorth Cartref yn wasanaeth ymyrraeth gynnar i ddinasyddion (50+) sy'n galluogi ac yn darparu'r cymorth a'r
cymorth ymarferol y gallai fod eu hangen ar unigolyn yn ei fywyd o ddydd i ddydd i aros yn byw gartref, mewn iechyd
da, yn ddiogel ac yn annibynnol. Nod Cymorth Cartref yw hyrwyddo a gwella asedau a lles unigol a chymunedol i atal,
lleihau ac oedi effaith salwch a gwaethygu gofal. Drwy hwyluso a darparu'r cymorth cywir, gall unigolion helpu eu
hunain i gael cefnogaeth a chymorth arbenigol pan fyddan nhw ei angen.
Gwasanaethau Lleoli Oedolion ('Cysylltu Bywydau')
Mae ail-gofrestru'r gwasanaeth wedi bod yn gatalydd ar gyfer adolygu polisïau a gweithrediadau'r gwasanaeth. Mae
hyn, ynghyd â darparu adnoddau ychwanegol a recriwtio staff ychwanegol, wedi atgyfnerthu a chryfhau safle'r
gwasanaeth. Erbyn hyn mae capasiti o fewn y gwasanaeth ar gyfer recriwtio Gofalwyr Cysylltu Bywydau ychwanegol a
photensial i gynnig trefniadau ychwanegol sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn, canolbwyntio ar ganlyniadau a threfniadau
cost-effeithiol.
Gwasanaethau Cartrefi Gofal (Pobl Hŷn)
Mae'r contract rhwng Cyngor Sir Powys a Shaw Healthcare ar gyfer gweithredu lleoliadau gofal preswyl sy'n eiddo i'r
Cyngor yn cynnwys trefniant 'gwely bloc' sy'n sicrhau llif rheolaidd o breswylwyr newydd (a felly incwm i Shaw
Healthcare). Yn ogystal, mae'r contract yn cynnwys mecanwaith 'risg a gwobrwyo' sy'n helpu i liniaru effeithiau ariannol
andwyol niferoedd lleoliad isel i'r darparwr, tra hefyd yn darparu manteision ariannol i'r Cyngor pan fydd nifer y
preswylwyr yn uchel.
Mae'r mesurau cytundebol hyn yn helpu i gefnogi sefydlogrwydd ariannol elfen allweddol o ddarpariaeth cartrefi gofal
preswyl ym Mhowys.
Yn ystod 2019 bu Tîm Comisiynu Cyngor Sir Powys yn gweithio gyda'r Farchnad i gynnal adolygiad 'cost gofal teg' o
gostau'r darparwr a ffioedd awdurdodau lleol am leoliadau. Cymerodd y mwyafrif llethol o ddarparwyr ran yn y broses
adolygu hon, gan rannu gwybodaeth am gostau a oedd yn caniatáu i ddealltwriaeth gywir a manwl o'r pwysau ariannol
sy'n wynebu'r Farchnad gael ei datblygu.
Tudalen | 62

Adroddiad Sefydlogrwydd y Farchnad Powys Gorffennaf 2022

Adroddiad Sefydlogrwydd y Farchnad Powys 2022 f.2
O ganlyniad, roedd adbrisiad sylweddol o 'gyfradd sirol' ffioedd cartrefi gofal yn 2020/21 a mabwysiadu fformiwla
ariannu a ddylai sicrhau cyfraddau ffioedd cymesur a fforddiadwy yn y blynyddoedd i ddod. Mewn datblygiad pellach,
ym mis Ebrill 2022, cyflwynodd Cyngor Sir Powys drefniant ffioedd diwygiedig oedd yn cynnwys cyfraddau ffioedd
uwch ar gyfer lleoli llety ystafell wely o ansawdd uwch. Arweiniodd yr elfen ychwanegol hon i'r gyfradd ffioedd, at
Gyngor Sir Powys yn mabwysiadu cyfraddau Safon Arian a Safon Aur newydd, gyda phremiwm ychwanegol cysylltiedig
i'r ffioedd mewn cartrefi gofal y cytunwyd arnynt. Mae'r maen prawf ar gyfer y gyfradd premiwm yn seiliedig ar ofynion
yr ystafell ar gyfer cartrefi gofal newydd o fewn Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016
(RISCA).
Bwriad y premiwm ychwanegol i'r gyfradd cartrefi gofal safonol yw cefnogi buddsoddiad darparwyr i amgylcheddau a
seilwaith cartrefi gofal a thrwy hynny gwella eu gallu i gynhyrchu incwm ond hefyd helpu i fwrw ymlaen â gwelliant
cyffredinol mewn llety preswyl o fewn y Farchnad.
Yn 2019 ymrwymodd Cyngor Sir Powys a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys i gytundeb Adran 33 ar gyfer cronfa eiddo
cyfunol ar gyfer swyddogaethau llety cartref gofal. Mae'r trefniant hwn wedi sefydlu'r sail ar gyfer cronfa gwbl gyfunol
(a threfniadau cysylltiedig ar gyfer rheoli lleoliadau newydd ac ati) ond mae'n dal i gael ei ddatblygu i wireddu'r holl
fanteision posibl. Er bod trefniadau ar gyfer lleoliadau Gofal Nyrsio preswyl a ariennir yn cael eu trin drwy un system
'broceriaeth' a thaliadau, ymdrinnir â lleoliadau a chyllid Gofal Iechyd Parhaus ar wahân.
Serch hynny, mae trefniadau Adran 33 wedi galluogi'r partneriaid i rannu gwybodaeth a datblygu dealltwriaeth
gyffredin o ddarpariaeth a phwysau yn y farchnad a gofynion y boblogaeth, gan ganiatáu cymryd ymagwedd integredig
yn yr ymateb i bandemig Covid-19 a chefnogaeth i farchnad cartrefi gofal pobl hŷn Powys. Mae hyn yn darparu sylfaen
gadarn ar gyfer darparu gweithgareddau datblygu a chomisiynu'r farchnad yn y dyfodol.
Gwasanaethau Llety Diogel (Plant)
Nid oes lleoliad gwasanaeth llety diogel wedi'i leoli ym Mhowys a dim ond un sydd yng Nghymru gyfan.
Gwasanaethau Canolfannau Preswyl i Deuluoedd
Nid oes unrhyw ganolfannau preswyl cofrestredig i deuluoedd ym Mhowys
Gwasanaethau Cymorth Gofal Cartref
Er mwyn i'r farchnad fod yn gynaliadwy, mae angen i ddarparwyr ddenu staff newydd a chadw'r gweithlu presennol,
ar adeg o boblogaeth oedran gweithio sy'n lleihau. Cydnabyddir bod rôl gweithiwr gofal yn heriol a buddiol, ac mae'n
hanfodol bod angen i staff fodloni eu canlyniadau eu hunain, teimlo eu bod nhw’n cael eu gwerthfawrogi a chael eu
talu'n briodol.
Gan ddechrau yn 2021-22, lansiodd y cyngor Addewid Powys; cyfres o ofynion y gall darparwyr danysgrifio iddyn nhw
i wella telerau ac amodau i weithwyr gofal cartref. Mae pob lefel o'r Addewid yn gysylltiedig â chynnydd mewn
cyfraddau darparwyr, wedi'u halinio ag isafswm cyfradd a argymhellir gan Gymdeithas Gofal Cartref y Deyrnas Unedig
ar gyfer gofal cartref. Mae'r lefel Efydd yn ei le ar gyfer 2021-22. Mae lefel Platinwm posib hefyd yn cael ei drafod gyda
darparwyr ar gyfer y dyfodol.
Mae pecynnau gofal cartref naill ai yn cael eu dosbarthu fel pecynnau tref, gwledig neu wledig anghysbell. Mae'r maen
prawf ar gyfer penderfynu dosbarthiad yn seiliedig ar ddwysedd poblogaeth ac agosrwydd at y prif ffyrdd. Er enghraifft,
os yw pecyn gofal yn digwydd mewn eiddo lle mae llai na 15 person fesul km2 ac mae'n fwy na 250m i ffwrdd o brif
ffordd, yna fe'i dosberthir yn wledig anghysbell. Mae 12.1% o oriau gofal yn cael eu dosbarthu fel rhai gwledig
anghysbell. Mae 25.4% o oriau gofal yn wledig. Mae'r 62.5% arall o oriau gofal yn y dref. Mae'r ffioedd a dalwyd gan
gyngor Sir Powys yn amrywio yn ôl y dosbarthiad yma, gyda chyfraddau uwch yn cael eu talu am becynnau gwledig ac
anghysbell.
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ADDUNED POWYS – GWERTHFAWROGI’R GWEITHLU GOFAL CARTREF
Efydd

Arian

Aur

Bydd pob gweithiwr gofal, beth
bynnag fo’u hoedran, yn ennill y
Cyflog Byw Cenedlaethol o leiaf.

Bydd pob gweithiwr gofal, beth
bynnag fo’u hoedran, yn ennill y
Cyflog Byw Cenedlaethol o leiaf, o
ddechrau 2022-23

Bydd pob egwyl, heblaw am un
egwyl o 30 munud y dydd, yn cael
ei dalu yn y RLW fel isafswm, gan
gynnwys seibiannau dros 30
munud o hyd.

Bydd y cyflogwr yn talu cost
cofrestru flynyddol Gofal
Cymdeithasol Cymru’r gweithiwr
gofal

Bydd gweithwyr gofal yn derbyn tâl
o 35c y filltir o leiaf.

Bydd gweithwyr gofal yn cael digon
o orffwys rhwng shifftiau e.e. os
yw gweithiwr gofal ar y rota i
weithio’n hwyr, ni ddylent fod yn
gorfod dechrau’n gynnar y
diwrnod canlynol.

Bydd amser teithio taledig yn unol
â’r Cyflog Byw Cenedlaethol yn
cael ei drefnu rhwng pob galwad.
Ni chaniateir trefnu galwadau
cyswllt yn syth ar ôl ei gilydd. Gellir
eithrio amser teithio i’r galwad
cyntaf ac o’r galwad olaf o
geisiadau am dâl amser teithio, lle
mae sifftiau o leiaf chwe awr yr un.

Bydd y cyflogwr yn talu am gost
iwnifform y gweithiwr gofal a
gwiriad Datgelu a Gwahardd

Bydd gan y cyflogwr Cynlluniau
Gwobrwyo blynyddol i gydnabod
rhagoriaeth

Pan fydd oriau comisiwn wedi’u
talu amdanynt e.e. galwad wedi’I
ganslo heb ddigon o rybudd, rhaid i
weithwyr gofalu gael eu talu am
hwn

Bydd y cyflogwr yn talu am gost
ffôn symudol gwaith neu’n
cyfrannu at y gost os defnyddir
ffonau symudol preifat

Rhaid bod gan weithwyr gofal
mynediad i gymorth a chwnsela
emosiynol

Gweithwyr gofal i gael dau
ddiwrnod i ffwrdd yr wythnos, oni
bai eu bod yn gwneud cais penodol
am lai o ddyddiau i ffwrdd.

Bydd gweithwyr gofal yn cael eu
talu am unrhyw gyfnod rhesymol o
amser a dreulir yn hyfforddi

Bydd gwaith yn cael ei drefnu i
sicrhau bod gweithwyr gofal yn
cael eu rhoi ar rota yn unol â
Rheoliadau Amser Gwaith( 1998)
oni bai eu bod yn optio allan yn
wirfoddol.

-

Telerau ac Amodau Gwell i Weithwyr Gofal Cartref ym Mhowys
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Darparu gwasanaeth yn y Gymraeg
Mae cael mynediad at wasanaethau yn Gymraeg yn hanfodol i'r trigolion hynny ym Mhowys sydd am gyfathrebu yn
eu hiaith o ddewis. Wrth ddarparu gwasanaethau, rhaid i wasanaethau gofal wedi'u rheoleiddio fodloni gofynion y
30Cynnig Gweithredol.
. Mae'r 'Cynnig Gweithredol' yn rhan o fframwaith Llywodraeth Cymru ar gyfer gwasanaethau Cymraeg
'Mwy na geiriau', sy'n golygu y dylai trigolion gael cynnig gwasanaethau yn y Gymraeg heb orfod gofyn. 31
Er mwyn gweithredu'r Cynnig Gweithredol yn effeithiol rhaid i wasanaethau cymdeithasol wneud y canlynol:
•
•
•

Darganfod a chofnodi iaith gyntaf pobl ac ieithoedd eraill sy'n cael eu siarad.
Darganfod a chofnodi sgiliau ieithyddol staff yn y Gymraeg. Fel arfer da, byddai angen i ganran y staff sy'n
siarad Cymraeg adlewyrchu'n agos y ganran o'r bobl sy'n siarad Cymraeg yn y gymuned.
Dyrannu staff dwyieithog (Cymraeg eu hiaith) i weithio â phobl sy'n siarad Cymraeg. Dylai'r cynnig gweithredol
roi cyfle i siaradwyr Cymraeg dderbyn gwasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg fel eu hiaith gyntaf (a fydd yn
cynnwys y rhai a fagwyd yn bennaf trwy gyfrwng y Gymraeg neu'n dewis cyfathrebu yn Gymraeg) heb orfod
gofyn amdani na datgan dewis ieithyddol

Mae'r data poblogaeth sydd ar gael am y Gymraeg ym Mhowys a gymerwyd o gyfrifiad 2011 yn dangos:
•
•
•

Mae 19% o drigolion Powys yn gallu siarad Cymraeg
Mae 14% yn gallu 'Siarad, Darllen ac Ysgrifennu Cymraeg'
Mae gan 14 % gyfuniadau eraill o sgiliau Cymraeg, gan gynnwys 'Siarad a Darllen Cymraeg' a 'Siarad a Deall
Cymraeg Llafar'

Mae gwahaniaeth yng nghanran y siaradwyr Cymraeg o fewn ein hardaloedd ym Mhowys. Y tair ardal sydd â'r ganran
uchaf o siaradwyr Cymraeg yw
•
•
•

Ardal Machynlleth: 54%
Ardal Ystradgynlais: 39%
Ardal Llanfyllin: 35%

Mae siaradwyr Cymraeg ym mhob ardal ym Mhowys ac mae’r iaith yn cael ei defnyddio ym mhob un o'n cymunedau
er bod y cyfraddau'n wahanol ar draws 13 ardal Powys.32 Mae amcanestyniadau a wnaed gan Lywodraeth Cymru wedi
amcangyfrif y gallai Powys gael cymaint â 28,000 o siaradwyr Cymraeg erbyn 2030. Tybir mai grwpiau oedran iau sy'n
llywio'r cynnydd cyffredinol ac y bydd y twf hwn yn cael ei gynnal drwy genedlaethau'r dyfodol.
Mae contractau Cyngor Sir Powys gyda darparwyr a gomisiynwyd ar gyfer gwasanaethau a reoleiddir yn cynnwys
cymalau sy'n ei gwneud yn ofynnol i'w gwasanaethau fod ar gael yn Gymraeg:

"Bydd y Gwasanaeth sy'n cael ei ddarparu yn cydymffurfio â'r Fframwaith "Mwy na Geiriau" a'r Safonau Iaith
Gymraeg sydd yn yr Hysbysiad Cydymffurfio a roddwyd i'r Cyngor o dan Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011 gan ei
30

Mae mwy o wybodaeth am y Cynnig Gweithredol yma Pecyn gwybodaeth cynnig Gweithredol – Gwasanaethau Cymdeithasol
a Gofal Cymdeithasol rhan 2 Saesneg (gov.wales)
31
32

Mwy na geiriau (llyw.cymru)
Banc Gwybodaeth Lles: Gweld gwybodaeth am y Gymraeg - Cyngor Sir Powys
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fod yn effeithio ar ddarpariaeth y gwasanaethau penodol hyn a Chanllawiau'r Cyngor ynghylch y Safonau. O
bryd i'w gilydd gall y Cyngor roi manylion penodol a manylion i Ddarparwr Gwasanaeth o dan y safonau gan
eu bod yn effeithio ar y Gwasanaeth hwn a all ymysg pethau eraill gynnwys y gallu i ohebu, trin galwadau ffôn
a darparu gwasanaethau wyneb yn wyneb yn Gymraeg yn ogystal â darparu arwyddion, hysbysiadau a
gwybodaeth ddwyieithog."

Fe wnaeth Cyngor Sir Powys arolygu darparwyr gwasanaethau comisiwn (sy’n cael eu rheoleiddio a’r rhai nad ydynt yn
cael eu rheoleiddio) gwasanaethau gofal cymdeithasol yn Ebrill 2019, ynglŷn â'u gallu i gyflawni gofyniad y 'Cynnig
Gweithredol'. Derbyniwyd 37 o ymatebion o ystod eang o wahanol fathau o wasanaethau, gyda niferoedd y staff yn
amrywio o 1-10 i 200+. Dangosodd yr ymatebion y canlynol:
•
•
•
•
•
•
•

Roedd nifer y staff Cymraeg eu hiaith a gyflogwyd hyd yn oed yn y gwasanaethau mwyaf yn isel iawn (rhwng 1-8)
Roedd gan 34.29% o'r ymatebwyr ddysgwyr Cymraeg yn eu sefydliad, er i 69.44% o'r ymatebwyr ddweud eu bod
nhw’n rhoi cymorth i bobl o fewn y sefydliad ddysgu Cymraeg.
Dywedodd 27.03% o'r ymatebwyr fod eu sefydliad 'bob amser' yn darparu gwybodaeth yn ddwyieithog (roedd
45.95% yn gwneud 'weithiau' a 27.03% 'byth')
Fe wnaeth 35.14% o'r ymatebwyr nodi bod eu sefydliad 'bob amser' yn gallu derbyn, deall ac ymateb i ohebiaeth
yn y Gymraeg (gallai 29.73% wneud 'weithiau' a 35.14% 'byth')
Nododd 27.03% o'r ymatebwyr y gallai eu sefydliad gynnal sgyrsiau ffôn yn Gymraeg (ni allai 72.97%)
Dywedodd 10.81% o sefydliadau eu bod nhw 'bob amser' yn gallu cynnal cyfarfodydd ag aelodau'r cyhoedd yn
Gymraeg neu'n ddwyieithog (dywedodd 40.54% 'weithiau' a dywedodd 48.65% 'byth')
Roedd 8.11% o'r sefydliad 'bob amser’ yn gallu darparu gweithgareddau, grwpiau neu ddigwyddiadau trwy gyfrwng
y Gymraeg (dywedodd 48.65% 'weithiau' a dywedodd 27.03% 'byth', tra bod 16.22% nad oeddent yn darparu
gweithgareddau, grwpiau na digwyddiadau)

Mae adroddiadau arolygu AGC o wasanaethau a reoleiddir yn asesu eu cydymffurfiaeth â gofynion y Cynnig
Gweithredol. Asesir y rhan fwyaf o wasanaethau rheoledig Powys gan AGC fel rhai "sy'n gweithio tuag at y cynnig
gweithredol", sy'n dangos nad yw marchnad gwasanaeth gofal Powys yn gyffredinol wedi datblygu ei gallu’n llawn eto
i fodloni gofynion y Gymraeg, a disgwyliadau ac anghenion pobl sy'n siarad Cymraeg.
Mae darparwyr yn anecdotaidd yn adrodd heriau parhaus wrth recriwtio staff o fewn poblogaeth Powys gyda'r sgiliau
Iaith Gymraeg angenrheidiol i allu darparu gwasanaethau yn Gymraeg bob amser, er bod gan wasanaethau allu
cyfyngedig ar y cyfan i fodloni dewisiadau iaith pobl. Mae'r her hon yn llai amlwg pan all gwasanaethau recriwtio staff
o ardaloedd sydd â phoblogaeth fwy Cymraeg eu hiaith. Disgwylir y bydd twf rhuglder y Gymraeg ym mhoblogaeth
Powys dros amser yn arwain at y cynnydd yn nifer y staff sy'n gallu darparu gwasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg.
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Cynaliadwyedd darpariaeth
Mae sawl ffactor sy'n effeithio ar gomisiynu gwasanaethau gofal a reoleiddir ym Mhowys a'u cynaliadwyedd.
•
•
•
•

pwysau costau yn cael eu profi gan gomisiynydd a darparwyr;
Proffil poblogaeth a newid demograffig
Lefelau staffio angenrheidiol i ddarparu gofal diogel a’r
Gallu i recriwtio a chadw staff â chymwysterau addas.

Gwasanaethau Cartrefi Gofal (Pobl Hŷn)
Mae marchnad cartrefi gofal pobl hŷn ym Mhowys, yn bennaf, yn cynnwys darparwyr sector preifat, yn enwedig
cartrefi nyrsio a chartrefi deuol y sir.
Mae un cartref nyrsio yn cael ei weithredu gan fudiad Trydydd Sector ac un cartref preswyl bach sy'n cael ei weithredu
gan Fwrdd Iechyd Addysgu Powys.
Mae hefyd ddeuddeg o gartrefi preswyl (ac un cyfleuster gofal canolradd) sy'n eiddo i Gyngor Sir Powys ond yn cael eu
rhedeg gan Shaw Healthcare (Ymddiriedolaeth Perchnogaeth Gan Weithwyr) o dan gontract i Gyngor Sir Powys.
Mae'r rhan fwyaf o ddarparwyr sector preifat ym marchnad Powys naill ai'n fentrau perchennog sengl neu'n rhan o
gwmnïau cartrefi gofal bach. Mae hyn yn golygu nad oes gan gartrefi yn y farchnad leol y gwytnwch ariannol a
gweithredol a all godi o fod yn rhan o strwythur corfforaethol mwy. Ar y llaw arall, mae hyn hefyd yn golygu nad yw
marchnad Powys yn dioddef o'r risgiau i ddarpariaeth all godi yn sgil penderfyniadau sy’n cael eu sbarduno yn fasnachol
a wneir gan gwmnïau cartrefi gofal cenedlaethol mawr neu sydd mewn perchnogaeth ryngwladol.
Mae symudiad parhaus i ffwrdd o wneud lleoliadau gofal preswyl newydd gan yr Awdurdod Lleol wrth i fesurau pellach
gael eu cymryd i gefnogi pobl i fyw'n annibynnol yn eu cartrefi eu hunain. Bydd y gostyngiad hwn yn y galw yn cael ei
ddwysáu ymhellach wrth i gyfleusterau Gofal Ychwanegol newydd gael eu datblygu gan Gyngor Sir Powys dros y pum
mlynedd nesaf, ac mae ardaloedd fydd yn gweld datblygiad Gofal Ychwanegol yn debygol o weld gostyngiad sylweddol
yn y galw am leoliadau gofal preswyl mewn unrhyw leoliadau sy'n bodoli eisoes yn yr ardaloedd hynny.
Ar hyn o bryd, mae capasiti gofal nyrsio ym marchnad Powys yn gytbwys yn fras yn erbyn y galw, er bod cwmpas posib
i'r farchnad yng nghanolbarth Powys.
Fodd bynnag, rhagwelir y bydd y galw am ofal nyrsio yn tyfu ledled y sir yn ystod y blynyddoedd nesaf yn unol â
newidiadau a ragwelir i broffil poblogaeth Powys (ac yn enwedig o ran cyflyrau sy'n gysylltiedig ag oedran fel
dementia). Bydd angen i ddarpariaeth gofal nyrsio ehangu i fodloni'r galw cynyddol hwn, drwy greu capasiti nyrsio
newydd ac uwchraddio lleoliadau gofal preswyl i allu diwallu anghenion mwy o breswylwyr EMI.
Mae cyfran sylweddol o leoliadau Powys (yn enwedig cartrefi preswyl) mewn safleoedd sy’n heneiddio neu wedi'u
haddasu. Mae hyn yn creu pwysau cost ychwanegol o anghenion cynnal a chadw ac adnewyddu ar gyfer y lleoliadau
hynny. Yn ogystal, nid oes gan rai adeiladau'r gofod ffisegol a'r cynllun i alluogi uwchraddio ystafelloedd i'r safonau a
ddisgwylir gan ddarpar breswylwyr newydd, e.e., ystafelloedd ymolchi ensuite.
Felly mae'r costau cyfalaf sy'n gysylltiedig ag adnewyddu neu amnewid llety hen neu lety anaddas yn debygol o ddod
yn her i hyfywedd ariannol rhai lleoliadau yn y dyfodol.
Mae profiad anecdotaidd o fewn marchnad Powys, pan sefydlir cyfleuster newydd pwrpasol gyda llety o ansawdd
uchel, y bydd yn denu darpar bobl fydd yn ei ffafrio dros leoliadau sy'n bodoli eisoes yn yr ardal.
Mae hyn yn awgrymu bod rhywfaint o gwmpas masnachol cudd yn y farchnad i ddatblygu darpariaeth newydd. Fodd
bynnag, mae'r deinamig hwn yn debygol o arwain at lefelau deiliadaeth llai yn y tymor hwy a bygythiad posibl i

Tudalen | 67

Adroddiad Sefydlogrwydd y Farchnad Powys Gorffennaf 2022

Adroddiad Sefydlogrwydd y Farchnad Powys 2022 f.2
gynaliadwyedd ariannol unrhyw leoliadau sy'n bodoli eisoes yn yr ardal. Bydd hyn yn gofyn am reolaeth ofalus gan dîm
comisiynu'r Cyngor.
Mae'r farchnad gartref gofal ym Mhowys yn cael ei nodweddu gan faint bach cyffredinol lleoliadau. O'r naw lleoliad
cartref gofal ar hugain, mae gan 12 30 o welyau cofrestredig neu lai (ynghyd â chyfleuster gofal canolradd 12 gwely),
tra bod gan 13 rhwng 31 a 60 o welyau. Dim ond pedwar lleoliad sydd â 60-99 o welyau. Cartrefi gofal preswyl yw'r
rhan fwyaf o'r lleoliadau llai. Mae lleoliadau capasiti llai yn arbennig o agored i niwed yn ariannol os bydd tan-ddefnydd
parhaus ac felly bydd unrhyw newidiadau i batrymau'r galw o bosibl yn effeithio arnynt yn sylweddol. Daeth hyn i'r
amlwg yn ystod pandemig Covid ond mae bellach yn dod yn gytbwys.
Mae argaeledd gweithlu digonol a medrus yn ffactor allweddol sy'n effeithio ar gynaliadwyedd presennol a
chynaliadwyedd y farchnad yn y dyfodol. Mae heriau parhaus ar draws y farchnad o ran recriwtio a chadw staff gofal
ond yn enwedig gyda staff nyrsio. Mae tystiolaeth bod diffygion dros dro o ran argaeledd y gweithlu yn aml yn ei
gwneud yn ofynnol i ddarparwyr ddefnyddio staff 'Asiantaeth' dros dro, gan fynd i gost ychwanegol sylweddol o
ganlyniad.
Ar hyn o bryd mae digon o gapasiti dros ben mewn lleoliadau gofal preswyl i dderbyn preswylwyr a ddadleolwyd pe
bai darparwr bach yn methu. Ond mae'r capasiti dros ben hwn wedi'i wasgaru'n fras ar draws Powys, ac mae'n golygu
ei bod yn debygol y byddai angen ailgartrefu rhai trigolion gryn bellter o'u man preswyl presennol. Fodd bynnag, pe
bai un o'r lleoliadau preswyl mwyaf yn cau yna byddai capasiti'r farchnad yn cael ei ymestyn yn ddifrifol i ddiwallu
anghenion ailgartrefu.
Ar y cyfan, nid oes llawer o gapasiti gofal nyrsio nas defnyddiwyd o fewn marchnad Powys. Mae hyn yn golygu, os bydd
methiant darparwr cofrestredig nyrsio neu ddeuol, y byddai'n anodd ail-gartrefu preswylwyr yn agos at eu hardal
breswyl bresennol ac mae'n ddigon posib y byddai'n ofynnol i bobl gael eu rhoi mewn lleoliadau y tu allan i'r sir.
Mae cynaliadwyedd y farchnad cartrefi gofal i bobl hŷn yn gynyddol ddibynnol ar ddarparwyr yn gallu cadw a recriwtio
staff. Fel y crybwyllwyd mewn mannau eraill yn yr adroddiad hwn, mae heriau wedi bod yn y farchnad hon, ac nid oes
gan y Cyngor a'r Bwrdd Iechyd fawr o reolaeth drosto. Mae'r comisiynwyr yn gweithio gyda darparwyr, sydd yn eu tro
yn rhedeg ymgyrchoedd recriwtio parhaus a rheolaidd. Mae'r pryder yn bodoli ynghylch anallu'r Cyngor i gamu i'r adwy
lle mae cartref gofal neu nyrsio yn methu neu'n rhoi'r gorau i fasnachu.
Gwasanaethau Cartrefi Gofal (Oedolion)
Y mater mwyaf arwyddocaol yn ymwneud â'r sector cartrefi gofal yn ymwneud ag oedolion yw'r nifer fawr o
ddarpariaeth y tu allan i'r sir, diffyg lleoliadau preswyl addysgol ym Mhowys a dewisiadau cyfyngedig i bobl gael eu
lletya o fewn y Sir er mwyn diwallu eu hanghenion gofal a chymorth. Mae'r prosiect strategol Agosach at Adref wedi
ceisio ail-gydbwyso darpariaeth a symud adnoddau tuag at fodel ardal leol a chanlyniadau sy'n canolbwyntio ar dai a
gefnogir sy'n annog pobl i sicrhau'r lefel gorau posibl o annibyniaeth. Mae'r dull system gyfan hwn yn galluogi symud
ymlaen / lleihau'r gefnogaeth y gellir ei ail-fuddsoddi. Yn yr ystyr hwnnw mae angen gweld y sector cartrefi gofal o
fewn cyd-destun ehangach opsiynau llety ac uchelgais i gefnogi pobl yn y ffordd leiaf cyfyngol

Gwasanaethau Cartrefi Gofal (Plant)
Y mater mwyaf arwyddocaol sy'n ymwneud â'r sector cartrefi gofal plant yw maint y sector annibynnol ym Mhowys
(heb CLA Powys ar leoliad), darpariaeth y tu allan i'r sir ac opsiynau cyfyngedig i bobl gael llety yn y sir i ddiwallu eu
hanghenion gofal a chymorth. Mae'r Prosiect Strategaeth Agosach at Adref/ Prosiect Lles Gogledd Powys wedi dod â
nifer o blant/pobl ifanc yn ôl i leoliadau ym Mhowys ac yn parhau i ddod â phlant a phobl ifanc yn agosach at eu cartrefi
a'u teuluoedd, eu ffrindiau a'u cymunedau a'u gwasanaethau cartref.
Mae mynediad at staff, recriwtio a chadw gofalwyr, a phrosesau caffael a chynllunio eiddo yn cyfyngu ar allu
Gwasanaethau Plant i ddarparu mwy o leoliadau preswyl mewnol yn unol â'r Fframwaith Strategol.
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Gwasanaethau Llety Diogel (Plant)
Nid oes lleoliad gwasanaeth llety diogel wedi'i leoli ym Mhowys a dim ond un sydd yng Nghymru gyfan.
Gwasanaethau Canolfannau Preswyl i Deuluoedd
Nid oes unrhyw ganolfannau preswyl cofrestredig i deuluoedd ym Mhowys. Mae Bwrdd Prosiect Rhiant a Babanod yn
cael ei sefydlu i ddadansoddi'r angen i lywio gofynion comisiynu'r dyfodol. Mae'n hysbys bod angen lleoliadau maeth
mewnol/yn y sir ar gyfer rhiant a phlentyn ac maen nhw wedi'u cynnwys mewn ymgyrchoedd recriwtio maethu.
Gwasanaethau Mabwysiadu
Y brif her sy'n wynebu ein Gwasanaeth Mabwysiadu yw'r nifer annigonol o deuluoedd sy'n mabwysiadu i fodloni’r galw
o ran nifer y plant sydd angen lleoliadau mabwysiadu.
Gwasanaethau Maethu
O fis Mawrth 2020 cafodd cyfleoedd recriwtio eu cwtogi'n ddifrifol gan gyfnodau clo Covid 19 a'r diffyg digwyddiadau
canlyniadol. Wrth i bawb gael eu hannog i aros adref a pheidio â dod ag eraill i mewn i'w 'Swigen', plymiodd
ymholiadau maethu. Mae'r holl recriwtio dros y cyfnodau clo a chyfyngiadau covid wedi'i gynnal drwy gyfathrebu a
chyfryngau cymdeithasol all-lein. Er gwaethaf y cyfyngiad rydym ni wedi parhau i recriwtio ac wedi cynnal
ymweliadau / asesiadau cychwynnol gan ddefnyddio Teams, Zoom a hyd yn oed WhatsApp pan fo angen.
Mae cymorth wedi ei roi i'n gofalwyr mewn amrywiol ffyrdd, gan ystyried cyfyngiadau'r pandemig. Mae cefnogaeth,
goruchwyliaeth a hyfforddiant i gyd wedi'u darparu'n rhithiol pan nad oedd gweithgareddau wyneb yn wyneb yn cael
eu caniatáu. Mae pob gofalwr maeth wedi cael cyfeiriadau e-bost awdurdodau lleol i'w galluogi i ohebu'n ddiogel ac
ymuno â hyfforddiant a digwyddiadau e-ddysgu o'r hwb corfforaethol. Mae grwpiau cymorth wedi parhau'n fisol
drwy blatfform Teams, ac mae gofalwyr wedi cael ymgynghoriad llawn ar yr amserlen ar gyfer dychwelyd i grwpiau
cymorth wyneb yn wyneb wrth symud ymlaen.
Yn bennaf, mae gofalwyr maeth wedi croesawu oedran y cysylltiad digidol gan y gall daearyddiaeth Powys achosi
cymhlethdodau sylweddol wrth gael mynediad at gymorth a hyfforddiant.

Gwasanaethau Lleoli Oedolion ('Cysylltu Bywydau')
Mae gwasanaeth Cysylltu Bywydau Powys mewn sefyllfa gryfach nag y mae wedi bod ers ei sefydlu. Mae darparu cyllid
ychwanegol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf wedi golygu bod y gwasanaeth wedi gallu recriwtio dau aelod o staff
gweithredol ychwanegol. Mae'r recriwtio hwn yn golygu bod y gwasanaeth wedi gallu cychwyn ar gyfnod o ddatblygiad
gweithredol, gan dargedu recriwtio Gofalwyr Cysylltu Bywydau newydd, cryfhau'r ddarpariaeth bresennol wrth
recriwtio Gofalwyr Cysylltiadau Teuluol a gwahodd atgyfeiriadau i'r gwasanaeth. Cytunwyd ar gyllid ychwanegol fel
cyllid sylfaenol, gan roi sicrwydd swyddi i staff sydd newydd eu recriwtio a hyder ychwanegol wrth iddynt ddatblygu
i'w swyddi. Cyflwynodd ail-gofrestru'r gwasanaeth yn 2021 gyfle hefyd i adolygu a diwygio polisïau a gweithdrefnau'r
gwasanaeth, gan ddarparu sylfaen gref i seilio datblygiad pellach arni.
Mae demograffeg oedran Gofalwyr Cysylltu Bywydau ar sgiw tuag at y cenedlaethau hŷn. Mae llawer o Ofalwyr
Cysylltu Bywydau yn dewis dod yn rhan o'r gwasanaeth fel opsiwn lled-ymddeol. Mae poblogaeth sy'n heneiddio yn
gyfle pellach i recriwtio. Mae pobl sy'n symud i Bowys mewn ymateb i bandemig Covid 19 hefyd yn gyfle pellach i
recriwtio.
Mae Cysylltu Bywydau Powys yn derbyn llif cyson o ymholiadau i'r gwasanaeth i weithio gyda ni fel Gofalwyr Cysylltu
Bywydau ac mae wedi gallu ymateb i hyn oherwydd adnoddau staffio ychwanegol. Mae natur alwedigaethol rôl
Gofalwr Cysylltu Bywydau yn golygu nad yw hynny ar y cyfan mewn cystadleuaeth uniongyrchol â meysydd eraill y
sector gofal cymdeithasol. Mae pandemig Covid 19 hefyd wedi achosi i lawer ystyried eu hopsiynau bywyd, Cysylltu
Bywydau yn un opsiwn o'r fath.
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Gwasanaethau Eiriolaeth - Oedolion
Cyflwynir Gwasanaeth Eiriolaeth Annibynnol Powys i oedolion gan un darparwr Trydydd Sector a gomisiynwyd.
Os bydd y darparwr yn methu, mae'n debygol y byddai angen i'r gwasanaeth gael ei ail-gomisiynu gyda darparwr
eiriolaeth cenedlaethol neu ranbarthol arall oherwydd, er bod rhai darparwyr eiriolaeth Trydydd Sector Powys, mae
eu gwasanaethau yn gweithredu mewn ychydig o ardaloedd ym Mhowys yn unig, ac nid ydynt yn cynnig y sylw
angenrheidiol ar draws y Sir. Rydym ni wedi cael sicrwydd gan y darparwr a gomisiynwyd y byddant yn gallu rheoli
unrhyw gynnydd yn y galw drwy eu cynllun parhad busnes. Mae cyfarfodydd monitro contract rheolaidd gyda'r
comisiynwyr yn sicrhau y gall digwyddiadau o'r fath gael eu rheoli'n rhagweithiol.
Un o brif amcanion y contract hwn yw canfod angen strategol eiriolaeth yn y dyfodol er mwyn llywio opsiynau
comisiynu yn y dyfodol. Mae'r galw am wybodaeth ar lefel genedlaethol yn anghyson. O'r herwydd comisiynwyd y
gwasanaeth i ddarparu gofyniad IPA Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant yn ogystal â deall sut olwg sydd ar
ymateb gwasanaeth gorau posibl. Bydd y wybodaeth hon yn cefnogi model cynaliadwy
Comisiynwyd Eiriolaeth Iechyd Meddwl Annibynnol (IMHA) ac Eiriolaeth Galluedd Meddyliol Annibynnol (IMCA) gan
Fwrdd Iechyd Addysgu Powys. Mae darparwyr yn destun monitro rheolaidd a bydd unrhyw faterion gyda darpariaeth
yn cael sylw yn seiliedig ar ganlyniad y cyfarfodydd monitro hyn.
Gwasanaethau Eiriolaeth – Plant a Phobl Ifanc
Mae'r gwasanaeth hwn yn cael ei gomisiynu drwy gontract traws-ffiniau ac o werth digonol i ganiatáu amrywiadau
yn y galw.
Gwasanaethau Cymorth Gofal Cartref
Mae'r farchnad darparwyr Gofal Cartref ym Mhowys yn gymysgedd o ddarparwyr Sector Preifat a darparwyr y Trydydd
Sector (er bod darparwyr Sector Preifat yn ffurfio'r grŵp unigol mwyaf yn y farchnad). Yn ogystal, mae'r ddarpariaeth
hon yn cael ei hychwanegu at weithrediad gwasanaeth 'Tîm Pontio' mewnol Cyngor Gwledig Powys.
Ar hyn o bryd, mae capasiti'r farchnad sydd ar gael ym Mhowys yn ei chael hi'n anodd bob amser diwallu lefelau
presennol y galw am becynnau gofal newydd. Mae'n annhebygol felly ar hyn o bryd y bydd cystadleuaeth fasnachol o
fewn y farchnad yn peri risgiau i gynaliadwyedd darparwyr. Mae darparwyr allanol yn tueddu i dargedu'r prif drefi ym
Mhowys ac yn fwy cyndyn o deithio i ardaloedd mwy gwledig y sir oherwydd amser teithio, costau tanwydd a traul ar
gerbydau.
Mae Cyngor Sir Powys yn gweithio'n barhaus i annog darparwyr newydd i fynd i mewn i farchnad Gofal Cartref Powys.
Gweler y sylwadau a wnaed yn gynharach am y System Prynu Deinamig (DPS). Serch hynny, teimlir bod natur
daearyddiaeth a dosbarthiad poblogaeth Powys, a'r heriau mae hyn yn eu hachosi i recriwtio a chostau'r gweithlu, yn
gwneud Powys yn opsiwn llai deniadol i ddarparwyr nag ardaloedd trefol. Os bydd methiant darparwr dim ond capasiti
cyfyngedig sydd yn y farchnad darparwr presennol i dderbyn pecynnau gofal a gomisiynwyd. Fodd bynnag, os bydd y
darparwr yn methu mae'n debygol y byddai llawer o weithlu gofal y darparwr aflwyddiannus yn ceisio cyflogaeth
amgen o fewn darparwyr eraill, gan adeiladu eu gallu i dderbyn y pecynnau gofal a gomisiynwyd gyda'r darparwr
aflwyddiannus. Cafwyd tystiolaeth o hyn dros y 3 blynedd diwethaf pan adawodd rhai darparwyr farchnad Powys.
Mae argaeledd digon o bobl yn y gweithlu gofal yn allweddol i alluogi cynaliadwyedd presennol y farchnad, ond hefyd
ei gwmpas ar gyfer twf yn y dyfodol i ateb y galw cynyddol.
Bydd y dirywiad a ragwelir ym mhoblogaeth oedran gweithio Powys, ymhen amser, yn lleihau gallu'r farchnad i ateb y
galw am becynnau gofal ac yn gosod mwy o alw ar ddefnyddio TEC, gwneud y mwyaf o effeithlonrwydd defnyddio a
rotas staff presennol, a defnyddio mathau amgen o ddarpariaeth gofal cymunedol megis Cymorth Cartref, Micro
Fentrau Cymunedol a darpariaeth Cysylltu Bywydau, i liniaru'r heriau sy'n cael eu hachosi gan leihau capasiti'r gweithlu.

Tudalen | 70

Adroddiad Sefydlogrwydd y Farchnad Powys Gorffennaf 2022

Adroddiad Sefydlogrwydd y Farchnad Powys 2022 f.2
Risgiau i Sefydlogrwydd y Farchnad
Mae'r adroddiad hwn wedi dangos bod bron yr holl ddarpariaeth yn destun amgylchedd heriol, sydd wedi gwaethygu
dros y 3 - 4 blynedd diwethaf. Mae'r holl wasanaethau sy'n cael eu disgrifio yma wedi sôn am eu prif heriau sef
•
•
•

Pwysau costau
Pwysau ar y gweithlu
Mwy/llai o ofynion demograffig (llai o arbedion maint/darpariaeth).

Rydym ni felly wedi rhoi trosolwg yn hytrach na disgrifiad ailadroddus o bosib o wasanaethau unigol.
Pwysau cost: Mae sir mor wledig â Phowys sydd â gwasanaethau rheilffyrdd a bysiau cyfyngedig yn dibynnu'n fawr ar
allu'r gweithlu i deithio o gartref i weithio (neu, yn achos e.e., darpariaeth gofal cartref, rhwng pobl sy'n derbyn gofal
a chefnogaeth). Mae hyn wedi bod yn her ers peth amser ond mae wedi gwaethygu yn ddiweddar gan y cynnydd serth
mewn costau tanwydd.
Mae ein trafodaethau â darparwyr wedi dangos yn glir sut mae recriwtio a chadw staff yn y sector gofal wedi cael ei
effeithio ac yn parhau i gael ei effeithio gan y costau cynyddol hyn, gyda darparwyr â'r gallu cyfyngedig i gynyddu
taliadau i staff. Ar yr un pryd ag y mae costau tanwydd wedi bod yn codi'n sylweddol, mae costau eraill ar gyfer byw
bob dydd wedi cynyddu'n aruthrol ac mae darparwyr yn parhau i'w chael hi'n anodd digolledu staff yn briodol i wneud
yn iawn am y cynnydd hyn. Mae'r pandemig wedi arwain nifer o staff ym maes iechyd a gofal cymdeithasol i ystyried
eu disgwyliadau o'r gyflogaeth maen nhw'n ei dal ar hyn o bryd. Mae hyn wedi arwain (mae hyn wedi'i grybwyll yn
gynharach yn y ddogfen) i staff ail-werthuso eu rolau presennol a dewisiadau amgen i waith gofal yn e.e., lletygarwch
neu fanwerthu. Un enghraifft glir o'r olaf yw sut mae pwysau gwaith mewn gwaith gofal (cartrefi cartref a
phreswyl/nyrsio) wedi effeithio ar staff ac mae nifer sylweddol o staff wedi gadael eu rolau, yn aml ar ôl blynyddoedd
lawer o wasanaeth. Mae hyn nid yn unig yn effeithio ar allu darparwyr gyflenwi ar gyfer shifftiau, ond mae hefyd yn
golygu colli profiad sylweddol staff mewn rolau allweddol yn aml.
Yn olaf, fel y trafodwyd yn gynharach, mae demograffeg Powys gyda nifer llai o bobl o oedran gweithio a nifer uwch
na'r cyfartaledd o bobl a allai fod angen gofal a chymorth oherwydd eu hoedran a/neu eu eiddilwch yn golygu - o leiaf
yn y tymor byr i'r tymor canolig – bydd Powys yn profi pwysau parhaus yn y farchnad lafur. Bydd ein camau gweithredu
i liniaru hyn (gweler ein Hacademi Iechyd a Gofal) yn cymryd peth amser i fod yn effeithiol sy'n golygu y bydd angen
ymdrechion parhaus rhwng y Cyngor, y Bwrdd Iechyd a'r darparwyr i sicrhau cyflenwad parhaus o rym gwaith gofal.
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Darpariaeth nad yw’n cael ei reoleiddio (gwasanaethau ataliol, camu lawr)
Mae asiantaethau'r Sector Cyhoeddus ym Mhowys yn gweithredu, yn ariannu o grantiau ac yn comisiynu ystod eang
o wasanaethau heb eu rheoleiddio sy'n helpu i ddarparu neu i gefnogi gwasanaethau sy'n cael eu rheoleiddio a'r
agenda ataliol ehangach mewn gofal cymdeithasol ac iechyd. Mae'r trydydd sector ym Mhowys yn gofyn

ymhellach am gyllid gan ystod o ffynonellau gan gynnwys yn uniongyrchol o gynlluniau grant Llywodraeth
Cymru a chynlluniau grant eraill y trydydd sector; i adeiladu capasiti wrth ddarparu gwasanaethau lles ataliol
ac ymyrraeth gynnar sy'n chwarae rôl arwyddocaol wrth gefnogi preswylwyr a chymunedau Powys a lleihau'r
effaith ar wasanaethau sy'n cael eu rheoleiddio.
Maen nhw'n aml yn ffurfio 'sylfaen' cymorth i bobl Powys sydd angen cymorth yn eu bywydau bob dydd. Mae adborth
gan ddarparwyr y gwasanaethau hyn yn aml yn nodi eu bod wedi gweld cynnydd yn y galw (yn ystod a chyn y pandemig)
heb o reidrwydd gael mynediad at yr adnoddau sydd eu hangen i ymateb yn ddigonol i'r galw hwnnw. Mae cyllid ar
gyfer y gwasanaethau hyn wedi gweld symudiad araf oddi wrth grantiau (gan y Cyngor, y Bwrdd Iechyd a sefydliadau
cenedlaethol) tuag at Gytundebau Lefel Gwasanaethau a chontractau, y mae'n rhaid tendro ar eu cyfer. Mae'r olaf yn
cyflwyno llawer o ddarparwyr yn y gymuned sydd â heriau capasiti sylweddol oherwydd cymhlethdod y broses dendro
a'r amserlenni ar gyfer y prosesau hyn.

Nid yw cyfran llethol y trydydd sector wedi'i chomisiynu ac nid yw'n derbyn arian gan asiantaethau statudol.
Eto i gyd, mae'n cefnogi'r agenda iechyd a gofal ac mae'n amlochrog yn ei dull o ddarparu cymorth i
boblogaeth Powys ac yn ei chefnogaeth tuag at wasanaethau a reoleiddir. O'r 4000+ o sefydliadau yn neu'n
gweithio ym Mhowys nid oes gan fwy na 150 Gytundebau Lefel Gwasanaeth neu gontractau h.y., dim ond 34% (oddeutu). Mae effaith grwpiau heb eu comisiynu a grwpiau sydd heb eu hariannu'n statudol yn cael
effaith sylweddol, gadarnhaol ar boblogaeth Powys. Er enghraifft; mae'r myrdd o sefydliadau plant a phobl
ifanc y mae eu gwasanaethau, yn unigol ac yn gronnus, yn cael effaith enfawr, gadarnhaol ar les, diogelwch,
addysg a datblygiad Plant a Phobl Ifanc. Mae hyn hefyd yn wir am grwpiau poblogaeth eraill. Mae hyn yn
arwain at rywfaint o freuder ariannol yn y sector ac yn golygu bod parhau â'r gwasanaethau presennol (a
chreu rhai newydd) yn ddibynnol i raddau helaeth ar ffrydiau ariannu tymor byr ansicr.
Mae'r trydydd sector yn cynnig manteision ychwanegol a 'gwerth ychwanegol' i gontractau a darpariaeth
wedi'i hariannu gan grantiau. Mae'r trydydd sector yn cael ei ysgogi'n fawr gan yr awydd i sicrhau canlyniadau
cadarnhaol ac i gyflawni nodau cymdeithasol yn hytrach na chael eu gyrru gan elw. Gan ei fod yn agos at y
dinesydd, mae gan y trydydd sector ddealltwriaeth ragorol o anghenion defnyddwyr gwasanaeth a
chymunedau y mae angen i'r sector a reoleiddir fynd i'r afael â nhw. Mae ganddo'r gallu i gyflawni
canlyniadau i unigolion y mae'r sector cyhoeddus yn ei chael yn anodd eu cyflawni ar ei ben ei hun ac ni
ddylid tanbrisio hyn.
Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth
Gall gwybodaeth, cyngor a chymorth rymuso pobl sy'n chwilio am ofal neu gymorth a'u helpu i wneud penderfyniadau
gwybodus. Gall hefyd oedi neu atal yr angen am ofal a chymorth yn y cartref. Mae hefyd wedi'i gynnwys mewn sawl
gwasanaeth a gomisiynir gan y Cyngor a'r Bwrdd Iechyd fel rhan o wasanaethau a reoleiddir (e.e., gwasanaethau
Eiriolaeth).

Mae ystod eang o wasanaethau yn darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth ledled Powys ar gyfer oedolion
a phlant.
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Assist
Assist yw 'drws ffrynt' Cyngor Sir Powys ar gyfer holl ymholiadau Gofal Cymdeithasol i Oedolion PowysMae
cyfarfodydd sgrinio dyddiol Powys ASSIST yn galluogi pobl i gael mynediad at y wybodaeth, y cyngor a'r
gefnogaeth gywir. Mae hyn yn cael ei ddarparu ar y cyd â Cysylltwyr Cymunedol PAVO sy'n galluogi pobl i
gael mynediad at gymorth yn y gymuned i wella eu hiechyd a'u lles. Mae hyn yn cynorthwyo gwell
canlyniadau i unigolion ac yn lleihau'r effaith ar y gwasanaeth gofal cymdeithasol rheoledig.
Peiriant Gwybodaeth
Mae Peiriant Gwybodaeth yn gyfeiriadur ar-lein o wasanaethau trydydd sector yng Nghymru ac mae'n cael ei

darparu gan Cefnogi Trydydd Sector Cymru, cynghrair o Gynghorau Gwirfoddol Sirol a Chyngor Gweithredu
Gwirfoddol Cymru Mae'n darparu gwybodaeth a manylion cyswllt ar gyfer yr amrywiaeth eang o wasanaethau
gwirfoddol a chymunedol sy'n gweithredu ym Mhowys sy'n gallu cynnig gwybodaeth a chymorth er mwyn i unigolion
wneud dewisiadau gwybodus. Mae'n gweithio mewn partneriaeth â Dewis Cymru ac yn rhannu gwybodaeth
bob dydd. Gweler: peiriant gwybodaeth: Dod o hyd i wasanaethau yn eich cymuned
Dewis Cymru

DEWIS Cymru yw llwyfan Cymru ar gyfer gwybodaeth lles. Mae'n cynnwys cyfeiriadur ar-lein sy'n gweithio
mewn partneriaeth â Infoengine, ond mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth am ddarparwyr preifat, micro
fentrau a chynorthwywyr personol.
AskSARA
Canllaw hunangymorth ar-lein yw AskSARA sy'n rhoi cyngor a gwybodaeth am gynnyrch ac offer i oedolion hŷn ac
anabl. Drwy ateb cyfres o gwestiynau, gall unigolion dderbyn adroddiad personol am ddim, gan roi cyngor clir wedi'i
deilwra ar ffyrdd o helpu gyda gweithgareddau dyddiol. Gweler: Cyngor Sir Powys - AskSara (livingmadeeasy.org.uk)
Safe+Well
Mae Safe+Well yn cynnig gwybodaeth a chyngor ynghylch cymhorthion byw bob dydd, a all helpu unigolyn i fyw'n fwy
annibynnol. Gall y gwasanaeth helpu pobl i ddewis cynnyrch a fydd yn helpu gyda thasgau byw dyddiol, awgrymu
llefydd lle gellir eu prynu, a rhoi gwybod i unigolion ble y gallant roi cynnig arnynt yn lleol. Gweler: Safe and Well Powys
CREDU
Mae CREDU (Gwasanaeth Gofalwyr Powys gynt) yn cefnogi gofalwyr ifanc ac oedolion sy’n gofalu ym Mhowys, gan
ddarparu gwybodaeth, cyngor a chymorth i gefnogi bywyd y tu allan i ofalu. Gweler: Hafan | Gofalwyr Cymru Cymorth
i | Gofalwyr Di-dâl | Cymru

Cefnogi Byw’n Annibynnol
Mae’r rhain yn wasanaethau sy'n helpu pobl i fyw'n annibynnol ac atal pobl rhag bod angen defnyddio
gwasanaethau gofal a reoleiddir sy'n cael eu darparu neu eu comisiynu gan asiantaethau'r sector cyhoeddus
ym Mhowys. Mae POBL yn darparu cefnogaeth arloesol o ansawdd uchel sy'n adeiladu ar gryfderau unigolion
i'w galluogi i fyw'r bywyd maen nhw eisiau, yn y cartref maen nhw'n ei ddewis.
Cysylltwyr Cymunedol
Mae'r Gwasanaeth Cysylltwyr Cymunedol sy’n cael ei redeg gan Gymdeithas Sefydliadau Gwirfoddol Powys yn helpu
pobl ym Mhowys (18+ oed) a'u teuluoedd neu ofalwyr i fanteisio ar wasanaethau a gweithgareddau yn y gymuned a
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fydd yn eu helpu i gynnal bywydau annibynnol ac sy'n helpu i atal eu hamgylchiadau rhag dirywio i bwynt lle y gallai
fod angen gwasanaethau iechyd neu ofal cymdeithasol lefel uwch arnynt. Gweler: Cysylltwyr Cymunedol (pavo.org.uk)
Gwasanaeth Cyfeillio Powys
Mae Gwasanaeth Cyfeillio Powys sy'n cael ei redeg gan Gymdeithas Sefydliadau Gwirfoddol Powys ac mae’n helpu i
wella annibyniaeth pobl dros 50 mlwydd oed drwy helpu i gynnal rhwydweithiau cymdeithasol ac aros yn eu cartrefi
eu hunain cyhyd ag y gallant. Gweler: Cyfeillio (pavo.org.uk)
Gofal wedi'i Alluogi gan Dechnoleg
Gall Gofal wedi'i Alluogi gan Dechnoleg (TEC) ddarparu cymorth i unigolion sy'n agored i niwed, a all leihau, osgoi neu
ohirio'r angen am gymorth wyneb yn wyneb gan asiantaethau gofal cartref e.e., asiantaethau gofal cartref. Gall
technoleg hefyd roi cymorth i ofalwyr di-dâl i gadw "llygad o bell" ar y rhai sy’n derbyn gofal, gan alluogi gofalwyr
teuluol i gael neu gynnal bywyd y tu allan i ofalu.
Mae'r canlyniadau i unigolion a gofalwyr yn cynnwys cynnydd mewn hyder, annibyniaeth, llai o straen a phryder. Ar
hyn o bryd, mae gwaith yn mynd rhagddo i gyflwyno roboteg i gefnogi pobl i fyw'n annibynnol. Un enghraifft yw
darparu cath robotig i gefnogi rhywun sydd â diagnosis dementia. Mae mynediad i TEC drwy Wasanaeth Offer
Cymunedol Integredig Powys sy'n cael ei weithredu gan Gyngor Sir Powys. Gweler: Beth sydd ynghlwm wrth asesiad
ar gyfer addasiadau neu offer? - Cyngor Sir Powys
Addasiadau Cartref
Mae rôl darpariaeth addasu'r cartref yn arwyddocaol mewn sir gyda mwy o boblogaeth o bobl dros 50 mlwydd oed yn
cynyddu ar gyfraddau uwchlaw'r rhai mewn mannau eraill yng Nghymru a chyflenwad cyfyngedig o stoc tai addas.
Mae'r addasiadau yn cefnogi byw'n annibynnol, wedi'u teilwra i anghenion yr unigolyn er mwyn goresgyn problemau
ymarferol a chreu cartrefi diogel a chynnes.
Mae Llywodraeth Cymru ynghyd â Chyngor Sir Powys a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys yn buddsoddi arian i gynnig mân
addasiadau yn rhad ac am ddim i bobl hŷn a phobl ag anableddau a gellir gwneud cais am gyllid grant ar gyfer
addasiadau mwy. Yn ogystal â chydnabod ein bod ni i gyd am aros yn ein cartrefi ein hunain cyhyd â phosibl, mae
gwerth mewn atal damweiniau, lleihau achosion afiechyd, lleihau'r straen ar ofalwyr teulu, galluogi rhyddhau cleifion
o'r ysbyty yn gyflymach a lleihau'r galw ar wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.
Mae enghreifftiau o fân addasiadau yn cynnwys darparu rheiliau grisiau ychwanegol, gosod rheiliau cydio yn yr ystafell
ymolchi, gosod rampiau yn lle grisiau. Mae cynlluniau mwy yn cynnwys newid baddonau yn gawodydd mynediad lefel
y llawr, lifftiau grisiau, gwella goleuadau cegin neu ostwng uchder arwynebau gwaith.
Mae Gofal a Thrwsio ym Mhowys, sefydliad nid-er-elw, wedi bod yn darparu addasiadau i'r cartref ers dros 30 mlynedd
i'r rhai sydd mewn cartrefi preifat neu dai rhent preifat ynghyd â rhai ar gyfer tenantiaid Cymdeithas tai Barcud ac yn
fwy diweddar mân addasiadau ar gyfer tenantiaid y cyngor. Yn cael ei ariannu gan grant, mae Gofal a Thrwsio yn cynnig
cyngor diduedd yn rhad ac am ddim gan gynnwys asesiadau cartref iach ochr yn ochr â chyflwyno neu reoli addasiadau.
Gall gweithwyr proffesiynol iechyd a gofal cymdeithasol wneud atgyfeiriadau neu'n uniongyrchol gan y rhai sydd angen
cymorth.
Yn 2021/22 helpodd Gofal a Thrwsio ym Mhowys 1,385 o bobl gydag amrywiaeth o fân addasiadau gwerth £385,000
a chwblhawyd 224 o gynlluniau mwy gwerth £892,000. Mae'r galw am addasiadau yn cynyddu ar adeg o gynnydd
sylweddol i gostau deunyddiau a phrinder contractwyr adeiladu. Gweler: Addasiadau - Cyngor Sir Powys

Micro Fentrau Cymunedol
Yn 2020, fe wnaethom gyflwyno cynllun drwy ddarparwr a gomisiynwyd (Catalyddion Cymunedol) mewn un ardal sy'n
ffinio â Lloegr gyda microfusnesau cymunedol; microfusnesau un person yw'r rhain yn bennaf, sy'n cynnig gofal cartref.
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Mae'r cynnig hwn yn gweithio i bobl sydd â Thaliad Uniongyrchol a chwsmeriaid preifat. Ar hyn o bryd mae 40 o
ficrofusnesau yn darparu gofal, yn bennaf yn yr ardal rhwng Trefyclo/Llanandras a'r Gelli Gandryll. Dewiswyd yr ardal
beilot mewn ymateb i'n heriau o ran nodi darparwyr gofal cartref yn yr ardal wledig iawn hon ym Mhowys ac mewn
cydnabyddiaeth bod angen ffocws daearyddol ar y gwaith datblygu hwn. Mae'r darparwr yn cyflogi gweithiwr prosiect
(Catalyst) sy'n nodi unigolion sydd am weithio fel darparwr micro mewn gofal, yn darparu hyfforddiant a chefnogaeth
iddyn nhw ac yn eu dyrchafu i'n timau gwaith cymdeithasol, a fydd yn eu tro yn cysylltu pobl ag anghenion gofal a
chymorth gyda'r darparwyr micro. Mae Micro Fentrau Cymunedol yn gweithio'n wahanol i Gynorthwywyr Personol,
gan nad ydynt yn cael eu cyflogi gan y derbynnydd Taliad Uniongyrchol ond yn cael eu talu wrth gyflwyno anfoneb.
Mae hyn yn gwneud y trafodion ariannol yn haws ac nid oes rhaid i'r derbynnydd Taliad Uniongyrchol weithredu fel
cyflogwr sydd â chyfrifoldebau cyfreithiol.
Maen nhw'n cefnogi 47 o bobl sydd â Thaliad Uniongyrchol a 84 o bobl breifat. Cyfanswm yr oriau gofal a ddarperir yw
834 yr wythnos. Gweler hefyd yr adran ar Daliadau Uniongyrchol yn y ddogfen hon.
Virtual Wallet
Ap sy'n helpu derbynwyr Taliadau Uniongyrchol i reoli eu cyllidebau, y gwasanaethau maen nhw’n eu prynu yn ogystal
â bilio a gweinyddiaeth arall yw Virtual Wallet. Mae Virtual Wallet yn symleiddio'r broses o weinyddu Taliadau
Uniongyrchol ac yn rhoi mwy o ddewis a rheolaeth i bobl dros y ffordd maen nhw’n prynu'r gofal a'r cymorth maen
nhw eu hangen. Gweler: Tudalen lanio newydd Powys (myvirtualwallet.co.uk). Gweler hefyd yr adran ar Daliadau
Uniongyrchol yn y ddogfen hon.
Canfyddwr Gofal a Chymorth
Mae’r Canfyddwr Gofal a Chymorth Powys yn wasanaeth ar-lein sy'n cysylltu pobl sy'n chwilio am ofal a chymorth gyda
phobl sydd, neu sydd am fod, yn Gynorthwywyr Personol neu'n ficro fentrau. Mae'r wefan yn darparu gwybodaeth am
weithio fel Cynorthwy-ydd Personol neu gyflogi Cynorthwyydd Personol hunangyflogedig, asiantaeth gofal neu ficro
fenter, ffyrdd i Gynorthwywyr Personol ddod o hyd i swyddi gwag addas ac i gyflogwyr ddod o hyd i Gynorthwywyr
Personol addas a dolenni i gyrsiau hyfforddi a gwybodaeth arall. Gweler: Hafan (caresupportfinder.org) Gweler hefyd
yr adran ar Daliadau Uniongyrchol yn y ddogfen hon.
Cymorth Cartref
Mae Cymorth Cartref Powys yn darparu cefnogaeth a chymorth ymarferol fel y gall unigolion barhau i fyw gartref, yn
ddiogel ac yn annibynnol. Mae'r gwasanaeth cymorth cartref yn agored i unrhyw un yn ddiweddarach mewn bywyd
sy'n teimlo y byddent yn elwa o ychydig o gymorth ychwanegol i'w galluogi i fyw bywyd fel y mynnant. Mae'r
gwasanaeth yn darparu cymorth cynnar (gan gynnwys gwasanaeth 24/7 ar gyfer argyfyngau drwy larymau cymunedol)
i gynorthwyo aelodau a'u teuluoedd i wneud y canlynol:
•
•
•
•

aros gartref,
cynnal a gwneud y mwyaf o'u hannibyniaeth a'u hiechyd a'u lles.
cadw eu cysylltiadau â'r gymuned; a
chyfrannu tuag at atal a/neu ohirio datblygu anghenion ar gyfer gofal a chymorth a lleihau unigrwydd ac
theimladau ynysig.

Mae'r prosiect Cymorth Cartref yn seiliedig ar wasanaeth sydd eisoes yn gweithredu yn Rhaeadr Gwy, o'r enw Cymorth
Cartref Rhaeadr. Mae wedi cael ei ddatblygu ymhellach yn Llandrindod i ddarparu gwasanaeth 24/7 ar gyfer argyfyngau
trwy larymau cymunedol (Careline) yn gyfer y rheiny sy'n byw mewn tai gwarchod/derbyn gwasanaethau warden; yng
nghanol Tref Llanidloes ac yn ardal Trefyclo a Llanandras.
Gall Cymorth Cartref helpu gydag amrywiaeth o weithgareddau megis :
•
•

Ymweliadau lles a chefnogaeth dros y ffôn
Siopa Hanfodol
Tudalen | 75

Adroddiad Sefydlogrwydd y Farchnad Powys Gorffennaf 2022

Adroddiad Sefydlogrwydd y Farchnad Powys 2022 f.2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cymorth gyda phresgripsiwn
Cymorth gydag apwyntiadau
Cymorth mewn sefyllfaoedd brys
Cadw'n heini ac yn iach
Cyfeirio a helpu i gael mynediad at wasanaethau eraill
Manteisio ar grwpiau cymunedol lleol a rhwydweithiau cefnogol
Brysbennu, asesu, cynlluniau Cymorth Cartref ac adolygu
Ymatebwyr llinell gofal 24/7/265
Gwiriadau lles rhagweithiol
Hyrwyddo annibyniaeth a lles a ffyrdd iach o fyw

Mae pob ardal wasanaeth yn gweithio o un fanyleb gwasanaeth ledled Powys a gafodd ei ddatblygu ar ddechrau'r
prosiect. Y nod o gael un fanyleb oedd datblygu dull cyson o gefnogi
Mae'r gwasanaeth yn rhad ac am ddim. Nid yw mynediad yn dibynnu ar brawf modd nac yn dibynnu ar feini prawf
cynhwysiant/gwahardd.
Gartref Gyntaf: Rhyddhau i Adfer yna Asesu
Mae tîm Gartref Gyntaf Powys yn cynnwys Therapydd Galwedigaethol, Ffisiotherapydd a Chynorthwywyr Therapi
Rehab cymwysedig ac yn rhoi cymorth ar sail tymor byr i alluogi cleifion i gael eu rhyddhau'n brydlon, nodi
gwasanaethau perthnasol sydd angen ymwneud â'r achos a pharhau â’r broses adsefydlu yn yr amgylchedd mwyaf
priodol.
Mae'n darparu adsefydlu gartref 7 diwrnod yr wythnos a gall gefnogi gydag amrywiaeth o dasgau dyddiol gan gynnwys:
•
•
•

Golchi a gwisgo
Paratoi prydau bwyd
Gwella symudedd / trosglwyddiadau.

Unwaith y bydd claf yn barod i fynd adref o'r ysbyty, rydym ni’n gwybod nad gwely ysbyty yw'r lle mwyaf priodol iddo
bellach. Gall fod yn anodd asesu pa gymorth sydd ei angen tra mewn lleoliad yn yr ysbyty. Mae tîm Gartref Gyntaf
Powys yn cynnal asesiad manwl gartref pan fyddan nhw'n cael eu rhyddhau er mwyn cael adlewyrchiad gwirioneddol
o'r adsefydlu ac mae modd nodi'r anghenion cymorth.

Tîm Penodol Rhyddhau Cleifion o'r Ysbyty
O 1 Ebrill 2022 fe wnaethon ni sefydlu tîm gwaith cymdeithasol ysbyty. Cylch gwaith y tîm yw trosglwyddo cleifion dros
ffiniau (h.y., awdurdodau cyfagos sydd ag Ysbyty Cyffredinol Dosbarth gyda chleifion Powys yn ôl i Bowys). Gan nad
oes gan Bowys Ysbyty Cyffredinol Dosbarth, mae gennym ni nifer sylweddol o gleifion yn yr ysbyty ar draws ein ffiniau
yng Nghymru ac yn Lloegr. Mae hwn yn wasgbwynt penodol ac yn gymhleth i'w reoli yn enwedig mewn ysbytai yn
Lloegr lle mae ganddynt bolisïau a gweithdrefnau gwahanol. Mae'r rhan fwyaf o ysbytai ar y ffin wedi bod mewn
argyfwng am y 2 flynedd ddiwethaf, gan weithredu'n rheolaidd ar lefelau uchel o bwysau (lefel 4). Mae trosglwyddo
cleifion yn effeithlon yn hanfodol i ryddhau gwelyau ar gyfer llawdriniaethau meddygol a derbyniadau acíwt. Trwy gael
gweithiwr cymdeithasol ymroddedig wedi’i neilltuo i bob ardal ar y ffin gallwn reoli problemau cyfathrebu a logistaidd
yn llawer mwy effeithlon. Mae gennym ni un gweithiwr cymdeithasol wedi’i neilltuo i'r Gogledd, Yr Amwythig ac
Ymddiriedolaeth Ysbyty Telford (SATH), Ymddiriedolaeth Canolbarth Pam y Cymoedd (WVT) a'r De, Bae Abertawe.
Mae gennym ni hefyd swyddog prosiect penodol ar gyfer llif cleifion ysbyty sy'n monitro'r holl gleifion allanol o fewn
Powys a dros ein ffiniau. Rydym ni’n gweithio'n agos gyda'r tîm llif cleifion ym Mronllys ac yn cael cyfarfodydd llif
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cleifion yn ddyddiol. Mae gennym ni hefyd reolwr tîm llif cleifion ysbyty penodedig sy'n Therapydd Galwedigaethol
cymwys ac sy'n gweithio ar ddatblygu llif cleifion yn ogystal â rheoli'r timau gweithredol o ran llif cleifion.
Ail-alluogi
Mae'r Gwasanaeth Ail-alluogi yn darparu ymyriadau cymorth tymor byr i unigolion i gadw neu adennill eu
hannibyniaeth, ar adegau o newid a phontio, sy'n hyrwyddo iechyd, lles, annibyniaeth, urddas a chynhwysiant
cymdeithasol. Nodau ac amcanion y gwasanaeth:
•
•

•

Mae ail-alluogi yn mynd i'r afael ag anghenion corfforol, cymdeithasol, gwybyddol ac emosiynol pobl.
Mae ail-alluogi yn ddull personol sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau, lle mae'r person sy'n defnyddio'r gwasanaeth
yn gosod ei nodau realistig ei hun ac yn cael cymorth gan y Tîm Ail-alluogi i gyflawni'r nodau hyn dros gyfnod
cyfyngedig.
Mae ail-alluogi yn canolbwyntio ar yr hyn y gall pobl ei wneud, yn hytrach na'r hyn na allant ei wneud a'i nod yw
lleihau neu leddfu’r angen am gymorth parhaus.

Mae'r tîm yn cynnwys Therapydd Galwedigaethol, Ffisiotherapydd, Swyddogion Cymorth Ail-alluogi a gweithwyr
cymorth hyfforddedig. Fel arfer bydd y tîm yn gweithio gydag unigolyn ar gyfer ymyrraeth tymor byr. Mae'r holl
wasanaethau gan y tîm Ail-alluogi yn ddi-dâl. Os oes angen, yn dilyn ymyrraeth Ail-alluogi, bydd y tîm yn cefnogi i gael
gofal a chymorth tymor hwy yn unol â chymhwyster Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.
Gwasanaeth Anabledd Integredig
Mae Gwasanaeth Anabledd Integredig Powys (IDS) yn wasanaeth aml-asiantaeth lle mae gweithwyr proffesiynol o
iechyd, addysg, gwasanaethau gofal cymdeithasol plant ac asiantaethau gwirfoddol yn gweithio gyda'i gilydd i
ddarparu cefnogaeth i blant a phobl ifanc sydd ag anableddau a'u teuluoedd.33

Gwasanaethau Cymunedol
Mae'r rhan fwyaf o wasanaethau trydydd sector Powys yn cael eu darparu'n bennaf gan wirfoddolwyr di-dâl,
gyda chefnogaeth nifer llai o staff cyflogedig. Maen nhw’n bodoli'n annibynnol ar y sector cyhoeddus a
darpariaeth fasnachol, er bod llawer ohonynt yn aml yn gweithio ar y cyd ag asiantaethau eraill i helpu i
ddiwallu anghenion ehangach yr unigolion y maent yn eu cynorthwyo.
Mae effaith gwaith y trydydd sector yn cael ei fesur yn aml gan lwyddiant strategaethau ataliol, gan helpu
pobl i fyw bywydau annibynnol iachach a hapusach yn eu cymuned eu hunain, er bod rhai o'r gwasanaethau
(yn enwedig y rhai sy'n darparu gwybodaeth a chyngor) hefyd yn ffordd i bobl sy'n gymwys i gael cymorth
ddechrau cael mynediad at wasanaethau gofal a reoleiddir.
Mae ymateb cymysg i brofiadau gwasanaethau cymunedol o gael mynediad at ddarpariaeth gwasanaethau
a reoleiddir ar gyfer eu cleientiaid, gyda darparwyr yn dweud bod cleientiaid yn edrych i'r trydydd sector
am gymorth, a fyddai'n draddodiadol wedi cael ei ddarparu drwy wasanaethau rheoledig/sector statudol.
Mae cymhlethdod atgyfeiriadau a galw yn parhau i dyfu ac mae angen i ni ystyried y math o gefnogaeth
sydd ac nad yw'n briodol i'r sector ei ddarparu.
Er bod gwasanaethau lefel gymunedol yn darparu ystod enfawr o wahanol weithgareddau cymdeithasol a
chymunedol, mae nifer sylweddol yn darparu gwasanaethau sy'n cyfrannu'n uniongyrchol at yr agenda
ataliol, yn enwedig y rhai sy'n gweithredu ym meysydd iechyd a gofal cymdeithasol, gwasanaethau plant,
gwasanaethau ieuenctid, tai, addysg a hyfforddiant, trafnidiaeth, a chamddefnyddio sylweddau.

33

Gweler: Gwasanaeth Anabledd Integredig - Cyngor Sir Powys
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Ymhlith y gwasanaethau hyn mae nifer sy'n cefnogi pobl yn uniongyrchol (a'u teuluoedd a gofalwyr) a gallai
eu hamgylchiadau olygu bod angen iddyn nhw gael mynediad at wasanaethau a reoleiddir fel arall. Gall
gwasanaethau yn y gymuned chwarae rhan annatod wrth ddarparu Cymorth Cynnar a Chefnogaeth ac
atebion sy'n canolbwyntio ar atal.
Nid yw'r gwasanaethau a restrir isod yn rhestr gynhwysfawr o gymorth y trydydd sector ym Mhowys. Mae'n
ddarlun o'r math o gymorth sydd ar gael sy'n cyfrannu at iechyd a lles poblogaeth Powys. Mae'r
gwasanaethau isod yn cael eu hariannu drwy amrywiaeth o ddulliau cyllido ac nid oes gan lawer ohonynt
gontractau, Cytundebau Lefel Gwasanaeth na statws grant gyda Chyngor Sir Powys neu Fwrdd Iechyd
Addysgu Powys.
Mae llawer o wahanol sefydliadau a gwasanaethau cymunedol y mae eu gweithgareddau'n cefnogi'r agenda ataliol yn
uniongyrchol neu'n anuniongyrchol.

•

•

•

Gwybodaeth a Chyngor: Mae amrywiaeth o wasanaethau gwybodaeth a chyngor cyffredinol ac arbenigol fel Age
Cymru Powys a CREDU (gofalwyr). Mae hyn hefyd yn cynnwys cyngor ar Ddyledion ac mae ein Cysylltwyr
Cymunedol PAVO hefyd yn darparu gwybodaeth a chyngor. Gwelodd Cyngor ar Bopeth Powys gynnydd o 21% yn
nifer yr ymholiadau a'r cymorth a roddwyd o'i gymharu â 2020/21. Fe wnaeth darpariaeth cymorth ffôn 0345

gymryd 10,416 o alwadau rhwng mis Ebrill 2021 a mis Mawrth 2022 o'i gymharu â 7,351 i'r un cyfnod yn
2020/2021, cynnydd o 42%.
Trafnidiaeth Gymunedol: Mae gan Bowys 18 o sefydliadau trafnidiaeth gymunedol sy'n cynnig cynlluniau
deialu a theithio a cheir cymunedol sy'n caniatáu i bobl sydd heb drafnidiaeth neu sy'n methu â chael
mynediad at drafnidiaeth gyhoeddus briodol gael ddefnyddio gwasanaethau ac amwynderau eraill. Mae
costau byw ac argyfwng tanwydd yn debygol o gael effaith andwyol ar y cynlluniau hyn wrth i
wirfoddolwyr ddechrau adrodd eu bod yn wynebu heriau wrth adennill costau darparu'r gwasanaeth ceir.
Rhyddhau cleifion o'r ysbyty ac osgoi derbyniadau

Mae Croes Goch Powys yn helpu cleifion i gyrraedd adref yn ddiogel, yn gyflym ac yn effeithiol drwy eu
gwasanaethau rhyddhau â chymorth. Am y 72 awr cyntaf ar ôl gadael yr ysbyty, maen nhw'n sicrhau bod
gan bobl bopeth maen nhw ei angen gartref. Os ydyn nhw angen mwy o gymorth, maen nhw’n darparu
cymorth personol ar gyfer y chwech i ddeuddeg wythnos nesaf. Maen nhw hefyd yn darparu amrywiaeth
o gyfarpar i bobl fel comodau a chadeiriau olwyn.
•

•

•

Cefnogaeth Gymunedol: Mae gan Bowys rwydwaith o Ganolfannau Cymorth a Gwirfoddolwyr cymunedol lleol.
Mae'r rhain yn gweithredu yn llawer o drefi marchnad y Sir ac yn cynnig amrywiaeth o wahanol weithgareddau
gwybodaeth a chymorth i bobl leol
Cam-drin Domestig: mae sawl sefydliad yn darparu llochesau a gwasanaethau i ddioddefwyr a goroeswyr ym
Mhowys.
Iechyd Meddwl: Mae amrywiaeth o sefydliadau iechyd meddwl lleol a ledled y sir sy'n cynnig amrywiaeth

o wasanaethau cyngor a chymorth gwahanol i bobl sy'n profi problemau iechyd meddwl a'u
teuluoedd/gofalwyr. Gellir cael gwybodaeth am yr amrywiaeth o wasanaethau sydd ar gael ar wefan
Iechyd Meddwl Powys. Comisiynwyd adroddiad pellach gan Fwrdd Iechyd Addysgu Powys ar effaith
Covid-19 ar Wasanaethau Iechyd Meddwl ym Mhowys. Iechyd Meddwl ym Mhowys: Roedd Dod o hyd i
Gydbwysedd Newydd yn cynnwys cyfres o argymhellion yn seiliedig ar y wybodaeth a gasglwyd gan y
trydydd sector ar effaith Covid-19 ar ddarparu cymorth iechyd meddwl yn y gymuned a dadansoddiad
bylchau.
•

Dementia
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Mae amrywiaeth o gefnogaeth ar gael i bobl sy'n byw gyda Dementia, gan gynnwys gwybodaeth, cyngor
a chymorth penodol i ofalwyr megis cyngor cyfreithiol. Yn ogystal, mae gan Bowys Rwydwaith Dementia
Powys, a fynychir gan nifer o sefydliadau'r trydydd sector a'r sector cyhoeddus.
•

•
•

•
•

Penodol i Gyflwr Iechyd: Mae yna lawer o sefydliadau yn darparu gwybodaeth a gweithgareddau lleol a
chefnogaeth i'r rhai sy'n byw gyda chyflyrau iechyd penodol a'u teuluoedd/gofalwyr e.e., dementia, cyflyrau
niwrolegol.
Gofalwyr anffurfiol/teuluol: Mae Cyngor Sir Powys yn comisiynu un sefydliad cymorth i ofalwyr i ddarparu
amrywiaeth o wasanaethau gan gynnwys gwybodaeth, cyngor a chymorth a seibiannau gofalwyr.
Anabledd: Mae Cyngor Sir Powys yn comisiynu gwasanaeth, sy'n darparu gwybodaeth, cymorth a hyfforddiant i
unigolion anabl a sefydliadau a busnesau sy'n gweithio gydag unigolion anabl. Maen nhw hefyd yn gweithio i
gysylltu'n ddigidol y rhai â chyfyngiadau mynediad at offer ac adnoddau yn ystod COVID-19, gan ddarparu cymorth
a gwasanaethau cymunedol rheng flaen fel rhan o dîm ymateb brys COVID-19 ONE BRECON, gan gynnwys
gwasanaeth presgripsiwn, siopa, cymorth lles a lles, prydau fforddiadwy, a chyfeirio at wasanaethau cymorth
arbenigol.
Mae Cyngor Sir Powys yn ariannu sefydliad pobl hŷn, sy'n rhoi cymorth i bobl hŷn ym Mhowys. Mae hyn yn
cynnwys gwiriadau Budd-daliadau, gofal traed, amrywiaeth o weithgareddau a digwyddiadau.
Gofalwyr anffurfiol a theuluol

Mae'r cyngor yn comisiynu darparwr cymorth i ofalwyr ifanc ac oedolion, gan gynnig amrywiaeth o
wasanaethau gan gynnwys gwybodaeth, cyngor a chymorth a seibiannau gofalwyr (gweler yr adran
Gofalwyr isod)
•

•

•

Mae plant a theuluoedd yn cael eu cefnogi gan ystod eang o ddarparwyr cymunedol. Mae nifer o brosiectau
cymunedol yn gweithio gyda phlant, teuluoedd, cymunedau a darparwyr i gyflawni prosiectau a gweithgareddau.
Mewn partneriaeth â darparwyr, rydym ni’n darparu ystod eang o weithgareddau chwarae a gwyliau i blant sy’n
cael eu darparu gan ystod eang o sefydliadau a darparwyr cymunedol.
Pobl hŷn

Mae sefydliadau Pobl Hŷn yn darparu gwybodaeth a chyngor, ac hefyd, maen nhw’n darparu amrywiaeth
o weithgareddau gan gynnwys gwirio budd-daliadau, gofal traed ac amrywiaeth o weithgareddau a
digwyddiadau. Mae Gwasanaeth Cyfeillio Powys yn cefnogi pobl 50+ mlwydd oed i oresgyn unigrwydd ac
unigedd a gwella annibyniaeth pobl dros 50 mlwydd oed trwy fod helpu i gynnal rhwydweithiau
cymdeithasol ac aros yn eu cartrefi eu hunain cyhyd ag y gallant. Mae Canolfan Gwirfoddoli Crucywel yn
bartner cyflenwi gyda Gwasanaeth Cyfeillio Powys.
Gweithgareddau dydd: Mae trydydd sector Powys yn darparu ystod eang o gyfleoedd dydd, o grwpiau
cyfeillio i weithgareddau anffurfiol fel Knit & Natter, grwpiau Cerdded a Siarad, gweithgareddau
celfyddydau a mannau gwyrdd, a gweithgareddau sy'n benodol i gyflwr megis Canolfannau Cyfarfod
Dementia. Mae llawer o'r gweithgarwch hwn yn chwarae rhan bwysig o ran gwella iechyd a lles pobl a
lleihau'r galw am wasanaethau statudol.

•

Cymorth i Gyn-filwyr: Mae amrywiaeth o wasanaethau trydydd sector ym Mhowys sy'n darparu cymorth
i gyn-filwyr y lluoedd arfog. Mae nifer o'r gwasanaethau hyn yn wasanaethau cenedlaethol ond maen
nhw’n darparu gweithgarwch ym Mhowys naill ai'n lleol neu yn rhithwir.

•

Cysylltu Cymunedol - Presgripsiynu Cymdeithasol
Cysylltwyr Cymunedol Powys sy'n darparu presgripsiynau cymdeithasol ym Mhowys. Yn wahanol i fodel
traddodiadol sy'n seiliedig ar iechyd ar gyfer presgripsiynu cymdeithasol, mae cysylltwyr cymunedol yn
cefnogi pawb i gynnal a gwella eu lles.
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Mae Cysylltwyr Cymunedol PAVO yn cael eu hariannu drwy Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Powys ac
maen nhw’n chwarae rhan weithredol yn y gwaith o ddarparu gwybodaeth a chyngor i boblogaeth Powys,
drwy ddull partneriaeth gyda PTHB, PCC a Chlystyrau Gofal Sylfaenol. Mae Cysylltwyr Cymunedol yn
cyfrannu at gyfarfodydd Sgrinio Dyddiol gyda gofal cymdeithasol i oedolion, llif cleifion, MDT a Wardiau
Rhithwir. Mae Cysylltwyr Cymunedol yn mynd ati i ddarparu 'presgripsiynu cymdeithasol' - gan dderbyn
atgyfeiriadau gan ystod o wasanaethau iechyd a gofal ynghyd â hunan-gyfeiriadau ac atgyfeiriadau gan
asiantaethau eraill fel yr heddlu.
Mae'r gwasanaeth yn helpu pobl ym Mhowys (18+ oed) a'u teuluoedd neu ofalwyr i fanteisio ar
wasanaethau a gweithgareddau trydydd sector a fydd yn eu helpu i gynnal bywydau annibynnol ac sy'n
helpu i atal eu hamgylchiadau rhag dirywio i bwynt lle y gallai fod angen gwasanaethau iechyd neu ofal
cymdeithasol lefel uwch arnynt.
Mae'r gwasanaeth Cysylltwyr Cymunedol yn effeithiol wrth bontio'r bwlch rhwng y system iechyd a gofal
cymdeithasol a'r sector cymorth ehangach, dileu rhwystrau, canolbwyntio ar ymyriadau ataliol a helpu
pobl i gael mynediad at wasanaethau cymunedol i wella eu hiechyd a'u lles. Trwy gefnogi unigolion i gael
mynediad i'r trydydd sector, mae'n cefnogi'r ddarpariaeth statudol yn eu darpariaeth ac yn lleihau effaith
a'r galw ar iechyd a gofal cymdeithasol.
Yn ystod pandemig Covid-19 fe wnaeth Cysylltwyr Cymunedol PAVO weld cynnydd cychwynnol o 720%
mewn atgyfeiriadau. Roedd grwpiau Covid-19 lleol neu angorau cymunedol sefydledig yn gallu cymryd
rhywfaint o'r gwaith hwn oedd yn aml yn ymwneud â gwasanaethau sylfaenol i bobl fregus neu'r rhai
oedd yn ynysu. Mae rhai tasgau yn fach iawn ond yn bwysig i'r unigolyn.
•

Gwirfoddoli ym Mhowys
Mae gwirfoddoli yn bresenoldeb amrywiol a bywiog ym Mhowys ac mae'n cynnwys ystod eang o bobl,
sefydliadau a chymunedau. Mae gwirfoddolwyr yn rhoi o'u hamser mewn amrywiaeth o leoliadau o
ddarparu cymorth anffurfiol yn eu cymunedau drwy fod yn gymdogion da, i weithio mewn mudiadau
gwirfoddol ac ochr yn ochr â gwasanaethau cyhoeddus mewn rolau mwy strwythuredig. Maen nhw’n
cyfrannu at wella gwasanaethau cyhoeddus mewn sawl ffordd amrywiol gan gynnwys iechyd a gofal
cymdeithasol, gwasanaethau plant, gwasanaethau ieuenctid, tai, gwasanaethau llyfrgell, addysg a
hyfforddiant, ailgylchu gwastraff, adfywio cymunedol, trafnidiaeth a gwasanaethau camddefnyddio
sylweddau.
Mae Strategaeth Dyfodol Gweithlu Iechyd a Gofal Powys yn dweud: "Mae gwirfoddolwyr a gofalwyr yn
chwarae rhan bwysig wrth ddarparu gwasanaethau i gymunedau Powys, ac maen nhw'n cynrychioli bron
i ddwy ran o dair o'r gweithlu effeithiol. Mae darparu ystod eang o wasanaethau cymunedol a chymorth
yn ddibynnol yn feirniadol ar wirfoddolwyr a gofalwyr."
Mae amcangyfrif bod 48,000 o wirfoddolwyr ym Mhowys. Fe wnaeth gwirfoddoli ym Mhowys gyfrannu'n
sylweddol at yr ymateb i Covid-19, yn arbennig yn nyfnder gwirfoddoli yn y maes iechyd a gofal. Cafodd
hyn effaith gadarnhaol sylweddol ar ddarpariaeth statudol o wasanaethau.
Daeth adroddiad Dyfodol Gwirfoddoli ym Mhowys (Mawrth 2021) i'r casgliad y "Gall partneriaid weithio
gyda'i gilydd i sicrhau sector gwirfoddoli ffyniannus, gan gefnogi pobl i wirfoddoli mewn ystod eang o
sefydliadau a grwpiau thematig ar sail lleoedd a thematig sy'n ymwybodol ohonynt ac yn diwallu
anghenion trigolion Powys. Gall partneriaid wneud y mwyaf o'r potensial i wirfoddoli drwy weithio trawssectoraidd, gan ymgorffori'r cyfle i wirfoddoli mewn polisi sefydliadol, adeiladu cyfleoedd gwirfoddoli i
wasanaethau comisiwn, creu cyfleoedd gwirfoddoli yn uniongyrchol a chryfhau cysylltiadau â'r sector
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preifat"; ar ben hynny, daeth yr adroddiad i'r casgliad y "Dylai'r comisiynwyr sicrhau bod eu cefnogaeth
polisi ar gyfer gwirfoddoli yn cael ei roi ar sylfaen ariannol gynaliadwy drwy fuddsoddi'n raddol mewn
gwirfoddoli drwy eu cynlluniau ariannol tymor canolig, fel rhan o gynlluniau i gefnogi cymunedau
gwydn".
Ni ddylai fynd heb ei gydnabod fod y grym gwirfoddolwyr ym Mhowys wedi chwarae rôl bwysig yn
cefnogi lles cymunedau Powys ac yn arbennig yn ystod pandemig Covid-19. Mae gwirfoddolwyr yn
cynnig gwasanaethau am ddim ond dylai fod cyfle i ad-dalu gwirfoddolwyr am y costau sy'n gysylltiedig
â darparu eu gweithgarwch gwirfoddoli. Nid yw gwirfoddoli cyfrifol, diogel a chydymffurfiol yn dod yn
rhad ac am ddim. Ar ben hynny, ni ddylai gwirfoddolwyr gael eu defnyddio mewn modd a allai ddadleoli
rolau â thâl. Mae gwirfoddolwyr yn ychwanegu at waith staff cyflogedig ac yn ei ategu a gall effeithio'n
gadarnhaol ar y gwasanaethau a reoleiddir, gan ganiatáu hyblygrwydd o ran darparu gwasanaethau a
dulliau arloesol. Dywed Polisi Gwirfoddoli Llywodraeth Cymru "Mae gwasanaethau cyhoeddus yn elwa
o gynnwys gwirfoddolwyr i wella ac ymestyn eu gwasanaethau ac o weithio gyda sefydliadau yn y
trydydd sector i gynnwys gwirfoddolwyr mewn modelau darparu sy'n canolbwyntio ar ddinasyddion. Er
bod sefydliadau'n cael eu hannog i weithio gyda gwirfoddolwyr, mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo
i sicrhau na ddylid cael gwared ar staff cyflogedig er mwyn eu disodli gan wirfoddolwyr yn uniongyrchol".
Mae'n dod yn fwyfwy anodd recriwtio gwirfoddolwyr i rai ardaloedd oherwydd bod pobl yn symud allan
o bandemig Covid-19, dychwelyd i ymrwymiadau teuluol ac effaith yr argyfwng costau byw yn y dyfodol
yn cael effaith andwyol ar gapasiti gwirfoddoli.
Gofalwyr Di-dâl
Mae Credu (Gwasanaeth Gofalwyr Powys gynt) yn cefnogi gofalwyr ifanc, gofalwyr sy’n oedolion ifanc
ac oedolion sy’n gofalu ym Mhowys, gan ddarparu gwybodaeth, cyngor a chymorth i gefnogi bywyd ochr
yn ochr â gofalu. Mae Credu hefyd wedi cyflwyno Prosiect Seibiant Creadigol sy'n mynd at wraidd yr hyn
sy'n bwysig i'r unigolyn ac sydd â'r hyblygrwydd i ddarparu atebion pwrpasol i anghenion gofalwyr
unigol.
Mae gofalwyr anffurfiol yn chwarae rhan arwyddocaol yn y gwaith o ddarparu cymorth ac mae hyn wedi'i
waethygu gan bandemig Covid-19. Ym Mhowys mae 16,154 o ofalwyr di-dâl, gyda 3820 yn darparu 50+
awr yr wythnos o ofal.
Dywed Gofalwyr Cymru nad yw gwasanaethau yn dychwelyd i'w capasiti'n llawn o hyd, ac yn Hydref
2021 dim ond 14% o ofalwyr oedd â defnydd llawn o wasanaethau dydd oedd ganddyn nhw cyn y
pandemig. Doedd 55% o ofalwyr bellach ddim yn gallu cael yr un lefel o wasanaethau dydd ag o'r blaen
neu o gwbl, gan gynnwys un o bob pum gofalwr wedi gweld gwasanaethau dydd yn cau yn llwyr. Yn
ogystal, dywedodd Gofalwyr Cymru am brinder gofal cymdeithasol ac oedi cyffredinol wrth geisio cael
asesiadau a gofal. Mae 73% o bobl Cymru yn credu nad yw’r cyhoedd yn gwerthfawrogi rôl gofalwyr didâl a dywedodd nifer sylweddol o bobl na fydden nhw'n ystyried gofalu yn y dyfodol oherwydd yr effaith
ar eu hiechyd corfforol a meddyliol (56%) a methu ymdopi'n ariannol (45%). Yn yr un arolwg dywedodd
53% y byddent yn troi at wasanaethau'r cyngor lleol am gymorth a dywedodd 40% y byddent yn mynd
at eu meddyg teulu. Gallai hyn roi pwysau sylweddol ar y gwasanaethau gofal a reoleiddir lle gallai
buddsoddiad ychwanegol ar lefel gymunedol helpu i leihau'r effaith sydd ar y gorwel hwn.
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Ystyriaethau Eraill sy'n effeithio ar y Farchnad
Gwerth Cymdeithasol
Cynhaliwyd digwyddiad ar wahân gyda'r "Fforwm Gwerth Cymdeithasol" i gyflwyno diben yr adroddiad hwn, a'r
cyfleoedd i'r Fforwm ychwanegu gwybodaeth hanfodol at yr adroddiad hwn. Yn ogystal, cynhaliwyd arolwg (ar-lein).
Sylwch, roedd nifer y rhai a roddodd adborth yn isel gyda dim ond naw darparwr yn cyflwyno'r ffurflen ar-lein.
Mae adborth o'r arolwg yn awgrymu’r canlynol
-

Maen nhw’n ystyried bod eu cryfderau mwyaf mewn dulliau sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn, hyblygrwydd
ac ymatebolrwydd i anghenion;

-

Mae effaith Covid a recriwtio a chadw staff yn herio'r sector;
Roedd cytundebau Lefel Gwasanaeth a threfniadau Grant o fudd iddynt; fodd bynnag, roedd nifer cyfartal yr
oedd yr uchod o effaith negyddol ar eu cyfer; roedd heriau'n ymwneud ag amserlenni byr i gyflwyno cynigion
sy'n arwain at gyllid posibl;
Awgrymodd rhai darparwyr fod y cyllid wedi gostwng yn sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf, sy'n cael
effaith negyddol ar eu gallu i ddarparu gwasanaethau.

-

Mae Bwrdd Iechyd Addysgu Powys a Chyngor Sir Powys wedi ymrwymo i nifer o gytundebau ar y cyd fel sydd wedi’i
ddisgrifio yn y Canllawiau Statudol rhan-9-statudol-trefniadau-partneriaeth.pdf (llyw.cymru). Yn benodol, mae
gweithio mewn partneriaeth, yn seiliedig ar Gytundebau Adran 33 ar gyfer Gofalwyr a Chartrefi Gofal, wedi dangos,
tra bod nifer o rwystrau sefydliadol a diwylliannol i'w goresgyn, gall cyd-gomisiynu fod â buddion i bobl leol a lleihau
gwastraff yn y system Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Bydd ymdrechion pellach yn cael eu gwneud i fanteisio i'r eithaf
ar y cydweithio hwn.

Adnoddau
Mae'r adroddiad hwn wedi manylu ar y prif heriau sy'n wynebu Powys, gan gynnwys y gweithlu, newidiadau yn y
boblogaeth, y galw a gwledigrwydd. Un agwedd allweddol hefyd yw darparu adnoddau ar gyfer gwasanaethau a
ddarperir ac a gomisiynir, dangosir y manylion isod. Fel y soniwyd mewn mannau eraill yn yr adroddiad hwn ac a
amlygwyd gan bartneriaid y Trydydd Sector, mae'r ffordd mae'r awdurdod lleol a'r Bwrdd Iechyd yn comisiynu yn
cael effaith ar sefydlogrwydd a chynaliadwyedd gwasanaethau a reoleiddir a gwasanaethau nad ydynt yn cael eu
rheoleiddio. Codir swm sylweddol o gyllideb y Cyngor a holl gyllideb y Bwrdd Iechyd o ddyraniadau Llywodraeth
Cymru; yn ogystal, mae arian yn cael ei ddosbarthu i Fyrddau Partneriaeth Rhanbarthol a'i ddyrannu i ddarparwyr yn
y Trydydd Sector a hefyd yn fewnol i sicrhau canlyniadau gofynnol. Mae dyraniadau ar gyfer y Bwrdd Iechyd a'r
Cyngor fel arfer o flwyddyn i flwyddyn, sy'n gwneud cynllunio ar gyfer yr hirdymor yn heriol. Yn yr un modd, mae rhai
cyllidebau yn cael eu targedu yn seiliedig ar sbardunwyr gwleidyddol gan Lywodraeth Cymru ac yn gallu newid dros
amser. Mae'r sector wedi bod yn delio â heriau systematig hanesyddol sydd bellach yn cael eu mwyhau oherwydd y
pandemig. Dros y degawd diwethaf, mae'r pwysau galw ar wasanaethau gofal cymdeithasol wedi'u dwysáu gan
lymder ariannol ar draws gwasanaethau cyhoeddus. Mae llai o arian ar gyfer awdurdodau lleol a blaenoriaethau sy'n
cystadlu â'i gilydd wedi cyfyngu ar y cyfraddau y gall awdurdodau lleol (a'r Bwrdd Iechyd) eu talu am ofal ac wedi rhoi
pwyslais anghymesur ar yr economi yn hytrach nag ansawdd a gwell canlyniadau. Mae darparwyr (yn enwedig y rhai
sy'n rhedeg cartrefi gofal i bobl hŷn) wedi dweud nad yw prisiau wedi cadw i fyny â'u costau a bod eu hanallu i dalu
staff ar lefelau cystadleuol yn gwaethygu pwysau parhaus y gweithlu. Mewn mannau eraill rydym ni wedi disgrifio sut
mae'r Cyngor wedi ceisio lliniaru rhai o'r pwysau hyn ac mae "Cronfa Galedi" Llywodraeth Cymru wedi cael effaith
gadarnhaol, er dros dro ar y sector gofal cymdeithasol tan fis Mawrth 2022.
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Mae pwysau parhaus ar gyllidebau'r sector cyhoeddus wedi effeithio ar allu comisiynwyr i flaenoriaethu
buddsoddiad mewn gwasanaethau a chymorth ataliol yn y gymuned. Yn 2018 nododd Ymchwiliad Pwyllgor Cyllid
Llywodraeth Cymru i "Y gost o ofalu am boblogaeth sy'n heneiddio3"; "mae'r dystiolaeth yn dangos bod pwysau
ariannol, ynghyd â phoblogaeth gynyddol, yn arwain at ddiffyg ariannol". Mae Comisiynwyr hefyd wedi dweud bod
prisiau lleoliadau mewn lleoliadau gofal i blant ac oedolion o oedran gweithio hefyd yn cynyddu. Mae adnoddau prin
wedi cael eu hamsugno wrth dalu am leoliadau mewn gwasanaethau statudol ar draul cymorth ataliol, gan ysgogi
lefelau pellach o angen nas diwallwyd a gwaethygu'r duedd tuag at gymhlethdod cynyddol gan nad yw anghenion yn
cael sylw'n gynnar.
Er bod yr heriau hyn yn eithaf cyffredin ar draws pob rhanbarth, mae gan Bowys nodweddion arbennig sy'n amlygu
pwyslais yr heriau hyn yn lleol. Yn gyntaf, gwledig yw Powys yn bennaf - yn cwmpasu tua chwarter Cymru ond, gyda
phoblogaeth o 133,000, mae'n gartref i ddim ond 4.24% o boblogaeth Cymru. Yn ail, mae'r boblogaeth o oedran
gweithio yn gostwng, tra bod niferoedd cynyddol o bobl hŷn yn ymddeol i'r rhanbarth ac oedolion yn byw'n hirach
gyda chyflyrau iechyd ac Anableddau Dysgu.
Mae gan y ddwy agwedd gryn ddylanwad dros y farchnad gofal lleol, yn benodol:
•
•

cost a logisteg ychwanegol darparu gwasanaethau o fewn cymunedau ynysig;
mwy o alw am iechyd a gofal yn union fel mae'r gweithlu a'r gronfa ofalwyr bosibl yn
crebachu.

Mae cyllidebau gofal cymdeithasol ym Mhowys rhwng 2017/18 a 2021/22 wedi cynyddu o £52,63 miliwn i £67,834
miliwn, cynnydd net o 28% yn fwy na'r cyfnod neu 7% o flwyddyn i flwyddyn. Er bod hwn yn fwy na chwyddiant
(cyfartaledd o 2% tan yn ddiweddar), mae'r pwysau yn y farchnad wedi cynyddu'n sylweddol ac wedi cyfyngu ar ein
gallu i fuddsoddi yn ôl y galw. Mae Powys ers llawer o flynyddoedd wedi cael dyraniadau cyllid is na chwyddiant gan
Lywodraeth Cymru, a dim ond yn ystod y cyfnod 2021/22 y newidiodd hynny.
Gwasanaethau Cartrefi Gofal (Pobl Hŷn)
Fel yr amlinellir mewn mannau eraill o'r adroddiad hwn, mae Powys yn buddsoddi mewn cyfleusterau Gofal
Ychwanegol yn ogystal â'r cynlluniau presennol yn y Drenewydd a Bodlondeb/Llanidloes. Mae'r buddsoddiad hwn ar
hyn o bryd yn mynd rhagddo yn Ystradgynlais a'r Trallwng ar naill ben i Sir Powys. Yn ogystal, mae cynllun wedi cael
ei gytuno mewn egwyddor i Aberhonddu ac mae cynllun arall, llai yn cael ei drafod ar gyfer Machynlleth. Bydd y
buddsoddiad hwn, dros amser, yn lleihau'r pwysau ar y farchnad cartrefi gofal preswyl ac o bosibl yn lleihau'r angen
am gadw nifer y gwelyau gofal preswyl ar y lefelau presennol. Mae'r buddsoddiad hwn yn cyd-fynd â chyfeiriad
buddsoddiad Llywodraeth Cymru i Ofal Ychwanegol, gan gynnig mwy o ddewis i bobl leol ynglŷn â lle maen nhw
eisiau byw. 34
Adnewyddu cyfyngedig o rai adeiladau sy'n eiddo i'r Cyngor Sir
Rydym ni’n ymwybodol fod rhai o'n cartrefi gofal wedi cael eu hadeiladu beth amser yn ôl ac angen buddsoddiad yn
eu haddurno, dodrefn a rhannau eraill sy'n effeithio ar unigolion a'u teuluoedd rhag teimlo croeso ac 'yn gartrefol'.
Rydym ni hefyd yn ymwybodol bod hyn wedi'i godi yn ystod rhai arolygiadau AGC. Er ein bod ni, ac y byddwn ni’n
trafod hyn gyda darparwyr, rydym ni’n ymwybodol, fel y crybwyllwyd mewn mannau eraill yn yr adroddiad hwn, fod
cyllid rhai o'n darparwyr wedi'u hymestyn a bydd yn effeithio ar eu gallu i fuddsoddi i 'ffabrig' yr adeiladau. Mae hyn
nid yn unig yn wir am yr adeiladau sy'n eiddo i'r Cyngor (ond yn cael eu rheoli trwy gontract ar wahân), ond hefyd
gan ddarparwyr bach eraill, yn aml.
Datblygodd Cyngor Sir Powys a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys 'ddangosfwrdd cartrefi gofal' yn ystod cyfnod clo cyntaf
y pandemig. O ganlyniad, roedd y Tîm Amlddisgyblaethol (MDT) ar gyfer cartrefi gofal pobl hŷn yn gallu monitro a
thargedu ymyriadau yn gynnar gan gynnwys rheoli heintiau, problemau staffio ac achosion o Covid. Mae'r
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Cronfa newydd gwerth £182 miliwn a lansiwyd i ddarparu llety arbenigol ledled Cymru (nation. cymru)
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dangosfwrdd hwn wedi cael ei ddatblygu ymhellach ac mae bellach yn un o brif bibellau ein gwaith ar y cyd i gefnogi
cartrefi gofal.
Gwasanaethau Cartrefi Gofal (Oedolion)
Mae Cynllun Cyflenwi Byw’n Dda Gwasanaethau Llety a Chymorth 2022-2026 yn disgrifio'r opsiwn tai gwahanol ar
gyfer gwahanol grwpiau cleientiaid. Mae'n amrywio o unigolion sy'n byw ar eu pennau eu hunain, gydag aelodau o'r
teulu, byw gyda chymorth yn annibynnol i lety dros dro lle mae angen hynny. Mae gwahanol opsiynau cymorth yn
cyd-fynd â'r rhain i gyd gan gynnwys Taliadau Uniongyrchol, cymorth arnofiol, gofal cartref neu gymorth ar sail ardal.
Yn 2021, roedd 188 o unigolion mewn darpariaeth tai â chymorth a 27 mewn gofal preswyl ym Mhowys. Roedd 18 o
unigolion mewn tai â chymorth ac 87 mewn gofal preswyl y tu allan i'r sir.
Yn ogystal, mae Powys yn darparu ar gyfer unigolion gydag anghenion cymhleth a'r rhai sy'n ddigartref. O'r rhain mae
204 mewn llety dros dro (51 yn bobl ifanc), 21 yn llety Gwely&Brecwast (4 yn bobl ifanc) a 4 unigolyn yn cael eu
hadnabod fel rhai sy'n cysgu ar y stryd. Yn olaf, nodwyd bod 72 o bobl ifanc sy'n pontio i fod yn oedolion yn gofyn am
dai a chefnogaeth. Mae ein rhagolygon o ran galw ar gyfer 2021 – 2026 ar gyfer 72 oedolyn gydag anghenion iechyd
meddwl ac anableddau dysgu sydd angen tai a chefnogaeth.
Gwasanaethau Cartrefi Gofal (Plant)

Mae'r Cyngor yn ceisio darparu neu gomisiynu'r ystod gywir o leoliadau a fydd yn rhoi profiadau
cadarnhaol i blant a phobl ifanc sy'n derbyn gofal. Er mwyn i blant gael eu lleoli yn yr awdurdod lleol, mae
angen amrywiaeth o leoliadau ar gael ym Mhowys i ddiwallu eu hanghenion yn briodol. Mae
blaenoriaethau allweddol Cyngor Sir Powys yn cynnwys cynyddu ein darpariaeth Gofal Maeth mewnol a
mwy o ddefnydd o wasanaethau gofal preswyl ym Mhowys.
Er mwyn gweithredu'r Strategaeth Cyflenwad Digonol o Leoliadau Ansawdd Uchel a bodloni anghenion
Plant Powys sy'n Derbyn Gofal, mae Gwasanaethau Plant yn datblygu cyfres o gartrefi gofal mewnol ym
Mhowys (o ganlyniad i'r farchnad fasnachol nad ydynt yn darparucapasiti digonol). Mae'r Cartrefi Gofal hyn yn
galluogi i blant a phobl ifanc Powys gael eu rhoi yn agosach at adref a bydd yn hwyluso'r broses o ddarparu
gwasanaethau Powys ar draws y rhanbarth aml-asiantaeth gan gynnwys Gwasanaethau Iechyd, Addysg a
Chyfiawnder Troseddol.
Gwasanaethau Llety Diogel (Plant)
Nid oes lleoliad gwasanaeth llety diogel wedi'i leoli ym Mhowys a dim ond un sydd yng Nghymru gyfan.
Gwasanaethau Canolfannau Preswyl i Deuluoedd
Mae Gwasanaethau Plant Powys wedi cefnogi nifer o deuluoedd yn eu cartrefi eu hunain drwy staff cefnogi
asiantaeth fel cam i lawr o ddarpariaeth breswyl oherwydd argaeledd cyfyngedig lleoliadau maeth i rieni a babanod.
Gwasanaethau Mabwysiadu
Mae tuedd gynyddol yn nifer y plant sy'n cael eu lleoli gyda gofalwyr sy'n berthnasau a chynnydd bach yn nifer y
plant sydd ag anghenion meddygol arbenigol sydd angen lleoliadau seibiant. Rydym ni’n gweld cynnydd mewn pobl
sy'n dymuno gwneud gofal maeth seibiant. Mae hyn yn rhannol o ganlyniad i hyrwyddiadau yn gynharach yn y
flwyddyn, a hefyd o bosib wrth i bobl chwilio am y sicrwydd ariannol mae cyflogaeth yn ei ddarparu ond maen nhw’n
dymuno o hyd i helpu yn eu cymunedau a gwneud gwahaniaeth i bobl ifanc lleol ochr yn ochr â'u hymrwymiadau
gwaith.
Gwasanaethau Maethu
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Mae'r niferoedd sydd wedi derbyn gofalwyr maeth wedi aros yn gymharol sefydlog ond mae yna gynnydd amlwg yn y
galw am leoliadau a lefel cymhlethdod y lleoliadau hynny sydd ei angen. Mae cynnydd sylweddol yn nifer y trefniadau
Personau Cysylltiedig sy'n cael eu hasesu a'u cefnogi i ganiatáu i blant aros o fewn eu rhwydwaith estynedig, gan
gynyddu cysondeb a sefydlogrwydd yn y mwyafrif o achosion. Mae Powys yn canolbwyntio ar recriwtio gofalwyr
penodol ar gyfer pobl ifanc yn eu harddegau, lleoliadau rhieni a phlant a sefyllfaoedd gofal brys a pharhau yn eu
hymgyrch i ddod â phob plentyn sy'n derbyn gofal yn nes at adref.
Mae Powys yn cymryd rhan lawn yn agenda Maethu Cymru ac yn awyddus i hyrwyddo gofalwyr lleol i blant lleol. Mae
recriwtio a chadw cronfa amrywiol, medrus, gweithgar a brwdfrydig o ofalwyr maeth sy'n diwallu anghenion plant
mewn gofal yn parhau i fod yn her. Mae recriwtio a chadw gofalwyr maeth yn effeithiol yn gyfrifoldeb i bawb sy’n
gweithio yn y gwasanaeth maethu.

Gwasanaethau Lleoli Oedolion ('Cysylltu Bywydau')
Gall y cynnydd mewn gweithio gartref ac adleoli i ardaloedd mwy gwledig gael effaith gadarnhaol ar nifer y bobl sy'n
ystyried dod yn Ofalwr Cysylltu Bywydau. Mae Cysylltu Bywydau a Mwy yn casglu data yn flynyddol i werthuso'r
sector a nodi tueddiadau. Mae Cysylltu Bywydau a Mwy hefyd yn gweithio i hyrwyddo a chodi proffil Cysylltu
Bywydau ar lefel y DU.
Gwasanaethau Cymorth Gofal Cartref
Fel y crybwyllwyd mewn mannau eraill mae Cyngor Sir Powys wedi buddsoddi i ddatblygu micro fentrau cymunedol,
mewn un ardal i ddechrau. Ar hyn o bryd (Mehefin 2022) mae 40 o ficro fentrau cymunedol yn darparu gofal a
chefnogaeth i bobl â Thaliad Uniongyrchol a hefyd drwy drefniadau preifat (hunan-gyllidwyr). Ein huchelgais yw
parhau i ehangu datblygiad y mentrau hyn ledled Powys i gynnig mwy o ddewis i dderbynwyr Taliadau Uniongyrchol
ynghylch sut a ble y gallant gael gofal a chefnogaeth.
Rydym ni wedi egluro'n fanylach ddatblygiad ein model Cymorth Cartref a'n cynnig Gofal Wedi'i Alluogi Technoleg.
Mae'r ddau yn cyfrannu at unigolion sydd ag anghenion gofal a chymorth yn gallu byw yn eu cartref eu hunain.
Mynediad at Ofal Iechyd – gofal heb ei drefnu

Mae llwybrau gofal iechyd Powys yn gymhleth, gyda gofal acíwt ac arbenigol yn cael ei gynnig gan ddarparwyr
yng Nghymru a Lloegr. Comisiynir gofal acíwt gan y bwrdd iechyd ar gyfer ei boblogaeth ac mae gofal arbenigol
yn cael ei gomisiynu drwy drefniadau cydweithredol yng Nghymru a Lloegr. (Mae gofal arbenigol /
'gwasanaethau arbenigol' neu 'wasanaethau trydyddol' –yn ofal a ddarperir ar gyfer pobl ag anghenion iechyd
sy'n arbenigol eu natur, cyfeiriwch at • Fel enghraifft, 63% o gyfanswm gweithgarwch cleifion allanol.
Er enghraifft, mae 63% o gyfanswm gweithgarwch cleifion allanol yn cael ei gyflawni mewn gwasanaethau
darparwyr o Loegr a gomisiynwyd, 16% yng ngwasanaethau a gomisiynwyd yn Nghymru, a 20% arall o fewn
gwasanaethau darparwyr Powys.
Ni wnaeth perfformiad Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru (WAST) am amser ymateb
ambiwlans o 8 munud gyrraedd y targed ar gyfer mwyafrif y flwyddyn, ac roedd perfformiad yn 57.2% yn erbyn
62.5% cyfartaledd cenedlaethol ym mis Mawrth 2021, yn y 5ed safle yng Nghymru. Mae effaith COVID-19
ynghyd â heriau mewn daearyddiaeth wledig ac effaith amseroedd trosglwyddo cynyddol mewn unedau
Damweiniau ac Achosion Brys wedi arwain at ostyngiad mewn perfformiad cyfartalog. Gall amrywiad mewn
nifer isel hefyd achosi amrywiadau yn erbyn y targed ym Mhowys.
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(mae'r graff uchod yn dangos y gwahaniaeth rhwng y targed o ymateb i alwadau brys ("coch") a'r ganran a
gyflawnwyd)

Roedd gostyngiad sylweddol yn nifer yr atgyfeiriadau i ofal eilaidd yn chwarter cyntaf y flwyddyn, Ebrill i Fehefin
2020.35

Mae'r uchod yn dangos cyfanswm yr atgyfeiriadau ar gyfer gofal a ddarparwyd yn uniongyrchol a gofal a
gomisiynwyd. Nid yw'r galw wedi dychwelyd i gyfartaleddau cyn COVID-19 ac mae'n peri risg o angen cudd sy'n
cael ei archwilio'n fanylach yn y dadansoddiad a’r cynllunio ymlaen yng Nghynllun Blynyddol PTHB 2021/2022.

Taliadau uniongyrchol
Gweithio trwy Gynorthwyydd Personol: mae'n anodd mesur y nifer weithredol o gynorthwywyr personol yn y sir
ond rydym ni’n deall gan y darparwr cymorth a gomisiynwyd fod, yn dibynnu ar lefel angen a bro'r person sy'n
chwilio am gynorthwyydd personol, nodi bod cynorthwyydd personol ar adegau yn heriol.

35

https://pthb.nhs.wales/about-us/key-documents/annual-reports-annual-accounts-and-annual-quality-statements/powysteaching-health-board-annual-report-2020-21/
Tudalen | 87

Adroddiad Sefydlogrwydd y Farchnad Powys Gorffennaf 2022

Adroddiad Sefydlogrwydd y Farchnad Powys 2022 f.2
Gweithio gyda Micro Fentrau Cymunedol (CME): mae hyn wedi bod yn llwyddiannus gyda 40 Micro Fenter
Cymunedol wedi'i sefydlu hyd yma (Ebrill 2022), gan gefnogi 42 o unigolion trwy Daliad Uniongyrchol a 66 o bobl
trwy drefniant preifatRhaid cydnabod nad yw CME (a P) yn cymryd lle Gofal Cartref lle mae'r anghenion gofal yn
uchel a chymhleth, ond mae CME a PA yn chwarae rhan bwysig yn y ddarpariaeth o ofal a chefnogaeth gartref.
-

Dyma'r cyfraddau canllaw ar gyfer taliadau uniongyrchol:
£12.15 Cynorthwyydd Personol - noson ddeffro a safonol
£9.90 Cynorthwyydd Personol - noson cysgu
£16.13 Micro Fenter Cymunedol
£19 asiantaeth gofal cartref

Mae taliadau uniongyrchol yn caniatáu i unigolion dderbyn taliadau gan yr awdurdod lleol yn hytrach na phecynnau
gofal traddodiadol. Mae hyn yn rhoi llawer mwy o hyblygrwydd a mwy o reolaeth, ac yn caniatáu i'r unigolyn
weithredu fel cyflogwr, gan ddefnyddio'r taliad yn ôl eu mympwy i ddiwallu eu hanghenion. Ym Mehefin 2022 roedd
608 o dderbynwyr taliadau uniongyrchol ym Mhowys yn derbyn dros 11,000 o oriau o ofal bob wythnos.
O Ionawr 2017 i fis Mehefin 2022 cynyddodd nifer y ddarpariaeth Taliadau Uniongyrchol o 269 i 608, cynnydd o dros
225%36. Cafwyd gostyngiad bach iawn yn ystod y flwyddyn ddiwethaf (Tachwedd 2020 i Dachwedd 2021) o 17 o bobol
a 229 awr, fodd bynnag nid oes gennym ni unrhyw esboniadau am y gostyngiad hwn.
Ar 31 Hydref 2021, rhoddodd Cyngor Sir Powys daliadau uniongyrchol i 128 o oedolion ag anableddau dysgu i'w
cynorthwyo i fyw bywydau annibynnol.
•
•
•
•
•

Mae 32% yn llai na 25 mlwydd oed
Mae 35% yn 25-34 mlwydd oed
Mae 24% yn 35-54 mlwydd oed
Mae 5% yn 55-64 mlwydd oed
Mae 4% yn 65+ mlwydd oed

Mae pobl ag anableddau dysgu yn byw yn hirach nag yn y gorffennol ac o ganlyniad, mae nifer y bobl hŷn sydd ag
anabledd dysgu yn cynyddu. Mae tua 1.5 miliwn o bobl yn y DU ag anabledd dysgu. Mae hyn er bod pobl ag anableddau
dysgu 58 gwaith yn fwy tebygol o farw cyn eu bod nhw’n 50 mlwydd oed na gweddill y boblogaeth.
Ardal Y Trallwng a Threfaldwyn sydd â'r nifer fwyaf o daliadau uniongyrchol (96 o bobl), ac yna Ardal Llandrindod a
Rhaeadr Gwy (68 o bobol). Ardal Aberhonddu a'r Drenewydd yw'r trydydd uchaf (65 o bobl). Yr ardal sydd â'r nifer isaf
o Daliadau Uniongyrchol yw ardal Machynlleth (27 o bobl), ac yna ardal Ystradgynlais (28 o bobl).
Mae'r cynnydd y nifer sy’n derbyn taliadau uniongyrchol wedi cefnogi'r farchnad gofal cartref, gyda rhai unigolion yn
sefydlu micro fentrau o fewn eu cymunedau eu hunain i gefnogi unigolion i ddiwallu eu hanghenion. Rhwng Tachwedd
2020 a Medi 2021 bu cynnydd o 55% mewn micro fentrau cymunedol o 16 i 29.
Ym mis Mawrth 2022, darparwyd tua 25% o'r holl ofal cartref trwy Daliad Uniongyrchol. Y derbynwyr oedd 212 ar gyfer
Pobl Hŷn, 147 ar gyfer Pobl ag Anableddau, 71 ar gyfer Plant a Phobl Ifanc, 29 ar gyfer Gofalwyr a 9 ar gyfer oedolion
â chyflyrau iechyd meddwl.
Mae gan Bowys un o'r nifer uchaf o bobl sy’n derbyn y Taliad Uniongyrchol yng Nghymru yn ôl poblogaeth (angen
ystadegau yma). Yn draddodiadol defnyddiwyd Taliadau Uniongyrchol yn aml i gyflogi Cynorthwyydd Personol (PA)
ond mae hyn yn newid yn araf i nid yn unig ddefnyddio asiantaethau a micro fentrau cymunedol ond hefyd archwilio
ffyrdd creadigol o gwrdd â chanlyniadau.

36

Mae'r ffigurau hyn yn cynnwys rhai derbynwyr gyda mwy nag un ddarpariaeth, cododd cyfanswm y cleientiaid sydd â
Thaliadau Uniongyrchol o 235 yn 2017 i 574 ym mis Mehefin 2022.
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Yn 2020/21 cyfanswm costau darparu taliadau uniongyrchol ym Mhowys oedd £8,565,082 i blant, pobl ifanc, oedolion
ag anabledd a phobl hŷn. Mae hyn yn cynnwys ein contract gyda darparwr am wybodaeth, cyngor a chefnogaeth i
dderbynwyr Taliad Uniongyrchol a'n costau archwilio.
Gellir gofyn i unigolion sy'n derbyn taliadau uniongyrchol neu ofal cartref wneud cyfraniad ariannol yn ddibynnol ar eu
hamgylchiadau ariannol. Yr uchafswm tâl ar gyfer 2021/22, a osodwyd gan Lywodraeth Cymru ar gyfer Gofal
Cymdeithasol yn y Gymuned, yw £100 yr wythnos. Mae mwy o wybodaeth ar gael ym Mholisi Codi Tâl Gwasanaethau
Cymdeithasol, sydd i'w weld ar ddiwedd yr adroddiad hwn.
Beth yw'r materion/rhwystrau i bobl sy'n ceisio prynu gofal a chymorth drwy daliadau uniongyrchol?
Rydym ni’n deall gan ein gweithwyr cymdeithasol a'n unigolion mai'r rhwystrau mwyaf yw nodi cefnogaeth trwy
Gynorthwywyr Personol neu Micro Fentrau Cymunedol - nid yw'r cyflenwad bob amser cystal ag y byddem am iddo
fod. Mae rhwystrau ychwanegol o natur weinyddol, rydym ni wedi bod yn mynd i'r afael â’r rhain, ac yn parhau i wneud
hynny.
Yn hanesyddol mae Powys wedi bod yn cynnig Taliadau Uniongyrchol i bobl hŷn nid yn unig fel mater o ddewis (sy'n
ofyniad trwy'r SSWBA 2014), ond hefyd i oresgyn yr heriau o ran nodi asiantaeth Gofal Cartref ym Mhowys. Mae llawer
o bobl hŷn yn manteisio ar 'gyfrif a reolir',
a gyflwynir gan ein darparwr Cymorth Taliad Uniongyrchol a gomisiynwyd, sy'n gofalu am yr holl brosesau rheoli arian,
yn enwedig lle dewisodd y person gyflogi 'Cynorthwyydd Personol'. Mae rhai pryderon o ran nad yw bob amser yn cael
ei ddeall na fydd cyfrif wedi'i reoli yn ymatal y derbynwyr Taliadau Uniongyrchol o'u cyfrifoldebau cyflogwyr. Rydym ni
felly wedi tynhau'r canllawiau i weithwyr cymdeithasol am eu sgyrsiau 'Beth Sydd o Bwyd' gyda phobl a/neu eu
teuluoedd.
Rydym ni hefyd yn ymwybodol bod y galw am Gynorthwywyr Personol yn rhagori ar gyflenwad unigolion o'r fath.
Mae'r broses o weithredu cais Taliad Uniongyrchol o'r dechrau i'r diwedd yn gymhleth ac yn cyflwyno cyfleoedd ar
gyfer methiant y system. Felly, rydym ni wedi darparu mwy o hyfforddiant i weithwyr cymdeithasol er mwyn sicrhau
bod y broses yn cael ei deall yn dda a bod y system yn gweithio'n fwy llyfn. Rydym ni hefyd wedi cyflwyno trefniadau
gyda'r ddau ddarparwr cymorth Taliadau Uniongyrchol cyfredol a fydd yn eu galluogi i dalu allan i ddarparwyr gofal
hyd yn oed, pan fo dogfennaeth neu gyllidebau angenrheidiol yn cael eu gohirio.
Fel y crybwyllwyd mewn mannau eraill yn yr adroddiad hwn dechreuodd Cyngor Sir Powys brosiect gyda Catalyddion
Cymunedol i ddatblygu cyfres o Ficro Fentrau Cymunedol i ddarparu gofal a chymorth yng nghartrefi pobl. I ddechrau,
cyfyngwyd y prosiect hwn i ardal ffin Powys gyda Swydd Henffordd a Swydd Amwythig ond ers hynny mae wedi cael
ei ehangu'n araf i rannau eraill o ogledd Powys. Hyd yn hyn mae 40 o Ficro Fentrau Cymunedol yn darparu gofal a
chefnogaeth, yn rhannol i bobl sydd â Thaliad Uniongyrchol, yn rhannol pobol breifat. Mae cyfyngiadau'n bodoli
oherwydd gallu'r darparwyr hyn sy'n darparu pecynnau gofal mwy/cymhleth (fel arfer maen nhw’n unigolion yn
hytrach na chwmnïau sydd â staff cyflogedig).
Er mwyn cynyddu mynediad i Ficro Fentrau Cymunedol a Chynorthwywyr Personol rydym ni wedi datblygu gyda
darparwr a gomisiynwyd ar wahân 'le ar y farchnad' (teclyn Canfod Gofal a Chymorth), lle gall y rhai sy'n chwilio am
ofal a chymorth hysbysebu eu hanghenion, ardal ac ati, a gall darparwyr (Cynorthwywyr Personol a Micro Fentrau
Cymunedol) hysbysebu eu cynnig gofal a chymorth. Er bod hyn wedi bod ar gael ers mis Ebrill 2021, mae'r rhai sy'n
chwilio am ofal a chymorth wedi bod yn brin. Mae gwaith pellach ar y gweill i farchnata'r cyfleuster hwn i weithwyr
cymdeithasol.

Rydym ni hefyd yn gweithio'n barhaus gyda'n staff i sicrhau bod cyfleoedd i ddefnyddio Taliadau Uniongyrchol yn cael
eu gwerthfawrogi a'u cymhwyso'n well. Rydym ni’n ymwybodol bod angen cynyddu Taliadau Uniongyrchol i Ofalwyr.
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Rydym ni’n ymgysylltu â'n darparwr cymorth i ofalwyr a gomisiynwyd i sicrhau y gallwn ddysgu o'r enghreifftiau arfer
gorau a llywio arferion gwaith cymdeithasol.
Anabledd Dysgu
Erbyn 31 Hydref 2021, roedd Cyngor Sir Powys yn rhoi Taliad Uniongyrchol i 325 o bobl ag anableddau, ac roedd 246
o'r rhain yn oedolion, ac roedd 70 yn blant ac yn bobl ifanc, a 9 yn oedolion â chyflwr iechyd meddwl. Mae'r nifer yma
wedi aros yn sefydlog yn ystod y flwyddyn ddiwethaf
Hunan-gyllidwyr
Cyhoeddodd Cyngor Sir Powys adroddiad yn 2020 i egluro’r broses a mesurau diogelu i unigolion sy'n dewis talu ffi
ychwanegol (fel eu bod yn rhannol hunan-gyllidwyr) am gartrefi gofal. Mae'r ddogfen hon ar gael yma Templed Polisi
(moderngov.co.uk).
• Cartrefi Gofal Pobl Hŷn: Mae 153 o unigolion yn ariannu eu cartrefi preswyl yn breifat, a 38 yn ariannu eu gofal
nyrsio yn breifat. Mae gwybodaeth yn aml yn anecdotaidd, ond mae rhesymau rydym ni’n ymwybodol ohonynt yn
cynnwys dewis cartref gofal/nyrsio ar raddfa nad yw Cyngor Sir Powys yn cefnogi (darparwr yn gofyn am 'arian
ychwanegol'). (Ffynhonnell: Dangosfwrdd Cartrefi Gofal CSP, 27.5.2022)

Cartrefi Gofal (Pobl Hŷn) yn ôl math o gyllid

cyfanswm %

Gofal preswyl wedi’i ariannu
Nyrsio wedi’i ariannu (Cyngor Sir Powys)
Preswyl wedi’i ariannu’n breifat
Nyrsio wedi’i ariannu (PTHB)
Nyrsio wedi’i ariannu’n breifat
Nyrsio y tu allan i'r sir
Preswyl y tu allan i'r sir
cyfanswm

401
156
153
81
38
57
40
926

43.30
16.85
16.52
8.75
4.10
6.16
4.32

Ar adeg ysgrifennu'r adroddiad hwn, mae 20.6% o drigolion cartrefi gofal pobl hŷn Powys yn hunan-gyllidwyr (wedi'u
hariannu'n breifat). Mae'r rhan fwyaf o breswylwyr sy'n hunan-gyllidwyr mewn lleoliadau gofal preswyl.
Bydd preswylwyr sy'n hunan-gyllidwyr fel arfer yn talu ffioedd wythnosol sy'n sylweddol uwch na ‘chyfradd Powys' y
cytunwyd arni ac felly'n cynrychioli ffrwd incwm sylweddol sy'n cefnogi cynaliadwyedd ariannol a hyfywedd masnachol
y farchnad cartrefi gofal i bobl hŷn.
Yn ogystal â hyn, mae nifer fach o breswylwyr sy’n hunan-gyllidwyr mewn cartref preswyl dros dro (ar gyfer gofal
seibiant), fodd bynnag, nid yw gwybodaeth gywir am y nifer cyffredinol ar gael yn rhwydd.
Yn yr un modd, mae sawl preswylydd y mae eu lleoliadau yn cael eu hariannu'n bennaf gan awdurdod lleol neu fwrdd
iechyd ond sy'n talu 'ffioedd ychwanegol' yn breifat am eu lleoliad cartref gofal. Fel arfer, mae hyn oherwydd bod y
preswylydd/teulu wedi dewis lleoliad dros y rhai a oedd ar gael gan yr awdurdod gosod ac y mae eu ffioedd wythnosol
yn fwy na 'chyfradd Powys' y cytunwyd arni. Unwaith eto, nid oes data ar gael yn rhwydd i fesur yn gywir nifer y
preswylwyr sy'n talu ffioedd o'r fath.
•

Gofal cartref: Ar hyn o bryd, dim ond data cyfyngedig sydd ar gael i ni ond rydym ni’n cyfathrebu â'n darparwyr
gofal cartref am y sefyllfa. Yn anecdotaidd, mae llai na 5% o bobl mewn gofal cartref yn hunan-gyllidwyr. Mae hyn
yn awgrymu mai bach iawn yw'r effaith ar y farchnad gofal cymdeithasol.
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•

•
•

Mae ein prosiect Micro Fenter yn cefnogi 84 o bobol breifat (h.y., hunan-gyllidwyr) allan o gyfanswm o 131 o bobol.
Gan fod Micro Fentrau yn fusnesau preifat (micro) byddant yn hysbysebu eu gwasanaethau yn eu bro ac yn aml yn
denu unigolion nad ydynt yn gymwys i gael gwasanaethau gofal cymdeithasol neu'n gorfod talu am eu gofal
oherwydd eu hincwm a'u lefelau asedau. Roedd Powys yn annog Micro Fentrau yn benodol i chwilio am fusnes yn
y farchnad Taliad Uniongyrchol a chwsmeriaid preifat, er mwyn sicrhau bod darparwyr yn hyfyw ac nid yn
ddibynnol ar wasanaethau sy’n cael ei ariannu gan y Cyngor yn unig.
Cartrefi gofal i oedolion: nid ydym yn ymwybodol o unrhyw breswylwyr Oedolion Iau h.y., PD/LD neu MH sy'n
hunan-gyllidwyr
Cysylltu Bywydau: does dim unigolion yn ariannu eu gofal Cysylltu Bywydau eu hunain.

Gweithlu
Fel mewn rhannau eraill o'r Deyrnas Unedig, mae cadw a recriwtio staff sy'n gweithio yn y sector wedi bod yn heriol i
ddarparwyr a gomisiynwyd a hefyd ein darparwr mewnol. Mae Cyngor Sir Powys wedi sefydlu "Addewid Powys" i
annog a chymell darparwyr i wella eu cyflog a buddion i staff er mwyn gwneud y sector gofal yn fwy deniadol. Rydym
ni wedi cefnogi darparwyr yn eu hymgyrchoedd recriwtio drwy ffeiriau recriwtio mewn sawl tref farchnad sydd wedi
cael ychydig o lwyddiant.
Mae'n anodd asesu'r darlun cyffredinol o gyflogaeth yn y Sector Gofal Cymdeithasol. Mae Gofal Cymdeithasol Cymru
yn cyhoeddi data am batrymau cyflogaeth gan ardal Bwrdd Iechyd. Oherwydd y pandemig, y data diweddaraf yw data
2018 ac nid yw'r diweddariad ar gyfer 2021/22 wedi'i gyhoeddi eto, felly mae'n rhaid i ni ddibynnu ar ddata 201837.
Mae hyn yn awgrymu ym Mhowys bod 44% o staff gofal yn gweithio'n llawn amser, bod 56% yn gweithio'n rhan-amser
(er nad yw'n glir am faint o oriau mae'r gweithwyr rhan amser yma wedi'u cyflogi. Yn anecdotaidd er ein bod ni’n
gwybod o'r sector Cartref Gofal bod staff yn aml yn dal mwy nag un rôl rhan amser ac yn gweithio mewn lleoliad
gwahanol (gofal cymdeithasol).
Yn ogystal, rydym ni’n deall o'r un ffynhonnell bod 48% o ddarparwyr yn gweithio yn y sector preswyl (a nyrsio), 15%
mewn gofal cartref a 37% yn gweithio ym maes gofal dydd a sectorau eraill (a fydd yn cynnwys cefnogaeth i bobl ag
anabledd dysgu neu gyflwr iechyd meddwl mewn trefniadau byw â chymorth.
Un pwynt ychwanegol i’w nodi yw bod gan Bowys nifer sylweddol o Gynorthwywyr Personol, yn aml yn gweithio mewn
gofal cartref. Mae arolwg Gofal Cymdeithasol Cymru yn 2018 yn awgrymu mai dim ond 49% o'r rheiny a ymatebodd i
arolwg Cyngor y Gweithlu Addysg Uwch sy'n dal cymwysterau gofynnol neu rai a argymhellir. Mae yna geudwll mawr
yn y ffigurau hyn, gan nad yw gwybodaeth GCC yn darparu gwybodaeth ddibynadwy (ac ni allant) am gyfanswm y nifer
neu Gynorthwywyr Personol a gyflogir ledled Cymru (gan nad ydynt yn wasanaethau a reoleiddir ac felly'n anodd cael
gafael arnyn nhw. Fodd bynnag, os ydym ni’n casglu gan ystyried y ceudwll, mae achos dros ymgyrch sylweddol i nid
yn unig ofyn am gymwysterau lleiaf posibl, ond hefyd dod o hyd i ffordd o gysylltu Cynorthwywyr Personol, o bosib ar
lefel leol, i gynyddu gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth iddynt.
Gan ychwanegu at yr heriau cyffredinol rydym ni hefyd yn ymwybodol bod darparwyr yn cystadlu am staff sydd â
rhywfaint o ddewis yn y gyflogaeth y gallant ei cheisio (e.e., o fewn gofal cymdeithasol: Gofal Cartref, Cartrefi Gofal,
cyflogwyr y GIG, a darparwyr preifat e.e., lletygarwch neu fanwerthu neu wasanaethau proffesiynol eraill). Er bod hyn
i'w groesawu o safbwynt dewis ac i gadw Powys yn gyrchfan ddeniadol i fyw, mae hefyd yn cael effaith andwyol
sylweddol ar ddarparwyr gofal cymdeithasol (ac Iechyd).
Mae'r Cyngor wedi dweud bod cynnydd sylweddol mewn "rhai sy'n gadael ohonynt eu hunain" mewn Gofal
Cymdeithasol, sy'n cael eu cyflogi gan Gyngor Sir Powys. Tra yn 2019/20 (dim ond ffigurau Ebrill tan Ragfyr sydd ar
gael) roedd 23 o bobl wedi gadael, ac fe gododd hyn i 47 yn y flwyddyn galendr 2020 a 80 ym mlwyddyn galendr 2021.
37

(Y gweithlu gofal cymdeithasol | Gweithlu a chymwysterau | Themâu | Hafan - Arsyllfa Ddata Gofal Cymdeithasol Cymru
(socialcaredata.wales))
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Er nad oes gennym ni fynediad at y rhesymau am hyn, gallwn gasglu o'r sector gofal cymdeithasol a gomisiynwyd, lle
roedd rhesymau a roddwyd yn aml dros adael rolau gofal yn cynnwys 'gorweithio' a 'gweithio mewn sector gwahanol
megis manwerthu neu letygarwch). Dangosydd arall o'r heriau staffio (i'r cyngor) yw faint o salwch sydd ymhlith staff.
Yn yr adran Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion cododd salwch o 13.1 diwrnod/FTE yn 2019/20 i 19.6/FTE yn
2021/22. Mae hyn yn golygu cyfanswm o 8,446 yn 2019/20 i 10,982 yn 2021/22. Yng Ngwasanaethau Cymdeithasol
Plant gostyngodd y rhifau cyfatebol o 15.7/FTE yn 2019 i 15.1/FTE yn 2021/22 neu – cyfanswm y rhifau o 4,787 yn
2019/2020 i 4,233 yn 2021/22.
Cynhaliodd Cyngor Sir Powys ei arolwg staff blynyddol a ddychwelodd ganlyniadau tebyg iawn i arolwg 2021 (h.y., o
fewn +/-4%).
-

Yn gyffredinol, rhoddodd staff adborth cadarnhaol iawn am eu cyflogaeth a'r gydnabyddiaeth maen nhw’n ei
chael;
Mae rhywfaint o bryder am ostyngiad mewn cyllid, gan arwain at broblemau i staff wneud eu gwaith;
Mae staff yn teimlo eu bod nhw’n cael eu gwerthfawrogi a'u cefnogi yn eu rolau;
Roedd staff ar y cyfan yn teimlo bod gweithio o bell/gweithio hybrid wedi cynyddu eu cynhyrchiant;
Mae staff yn teimlo bod ganddynt ymdeimlad o ymreolaeth yn eu rolau;
Mae 31% o'r staff rhwng 51 a 60 mlwydd oed (sylwch ar debygrwydd i'r staff ym maes gofal cymdeithasol yn
ôl y dystiolaeth gan GCC) gyda'r potensial i staff adael yn y 5 mlynedd nesaf.

Fel y crybwyllwyd mewn mannau eraill, her barhaus i bob cyflogwr yn y sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol yw
poblogaeth sy'n heneiddio a gostyngiad o bobl oedran gweithio. Tra bod y Cyngor a'r Bwrdd Iechyd yn ceisio mynd i'r
afael â hyn yn y tymor canolig i'r tymor hir drwy e.e., yr Academi Iechyd a Gofal, yn y tymor byr rydym ni’n disgwyl
materion recriwtio parhaus mewn rhannau penodol o'r holl sefydliadau.
Rydym ni hefyd yn ymwybodol bod gan Bowys lefel gymharol isel o staff parhaol mewn gwasanaethau a reoleiddir o'i
gymharu ag ardaloedd eraill (h.y., 78% ar gyfartaledd yng Nghymru, 100% ym Merthyr Tydfyl a Chasnewydd, 38% ym
Mhowys).38
Mae'r arolwg hefyd yn dangos (cyn y pandemig) bod 34% o'r holl staff gofal cartref wedi gadael yn ystod 2019, o'i
gymharu â 12% mewn darparwyr gofal dydd a gofal eraill. Er nad oes gennym ni ddata dibynadwy ar gyfer 2021, mae
gennym ni dystiolaeth anecdotaidd bod y all-lif net mewn gofal cartref a gofal preswyl/nyrsio yn fwy na gallu darparwyr
i recriwtio a llenwi swyddi gwag. Yn ystod 2019 gadawodd bron i 40% o weithwyr gofal am sector arall yn yr economi,
tuedd a barhaodd ac a dyfodd (yn anecdotaidd) yn ystod 2020/21.
Mae proffil oedran staff y sector gofal hefyd yn cyfrannu at yr heriau mae darparwyr a gomisiynwyd yn eu profi. Mae
ychydig llai na 25% o'r staff yn yr ystod oedran o 51-60. O ystyried bod y math hwn o waith yn heriol yn emosiynol ac
yn gorfforol, nid yw'n syndod bod y pandemig wedi cyfrannu at wneud i staff yn yr ystod oedran hwnnw chwilio am
waith llai heriol (mewn sectorau eraill o'r economi) neu i ymddeol.
Fe wnaeth tua 40% o staff wnaeth adael eu rôl yn 2019 naill ai adael y sector yn gyfan gwbl (i weithio mewn sector
arall o'r economi) neu ymddeol (rhanbarth canolbarth Cymru).

38

SCW_workforce_profile_2019_Commissioned-Services_final_EngV2.pdf (socialcare.wales)
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Atodiadau
Atodiad 1: Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb
wedi’i gyflenwi fel dogfen ar wahân

Cafodd y ddogfen hon ei llywio gan ystod eang o wybodaeth ac adroddiadau. Os hoffech
gael unrhyw wybodaeth neu gopïau pellach o'r dogfennau sy’n cael eu crybwyll,
anfonwch e-bost prpb@powys.gov.uk
Rheoleiddio gwasanaethau gofal cymdeithasol o dan Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru)
2016 | Cyfraith Cymru (llyw Cymru)
Mathau o wasanaethau a reoleiddir
Cyfeirir at y gwasanaethau gofal a chymorth canlynol fel "gwasanaethau a reoleiddir":
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gwasanaeth cartref gofal
gwasanaeth llety diogel
gwasanaeth canolfan deuluol preswyl
gwasanaeth mabwysiadu
gwasanaeth maethu
gwasanaeth lleoliad i oedolion
gwasanaeth eiriolaeth
gwasanaeth cymorth cartref
unrhyw wasanaeth gofal a chymorth arall a ragnodir gan Weinidogion Cymru mewn rheoliadau.

Diffinnir gwasanaethau wedi'u rheoleiddio yn Atodlen 1 i Ddeddf 2016. Mae Deddf 2016 a Rheoliadau Gwasanaethau
a Reoleiddir (Darparwyr Gwasanaethau ac Unigolion Cyfrifol) (Cymru) 2017 (fel y'u diwygiwyd) yn eithrio rhai pethau
a fyddai fel arall yn dod o fewn y diffiniad o un o'r gwasanaethau a reoleiddir rhag cael ei drin fel un.
Gwasanaeth cartref gofal
Gwasanaeth cartref gofal yw darpariaeth llety, ynghyd â nyrsio neu ofal mewn man yng Nghymru, i bersonau
oherwydd eu natur fregus neu eu hangen.
Mae'r canlynol wedi'u heithrio rhag bod yn wasanaeth cartref gofal:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

ysbyty;
ysgol oni bai ei bod yn darparu neu'n bwriadu darparu llety a gofal i o leiaf un plentyn am fwy na 295 diwrnod
mewn unrhyw gyfnod o 12 mis sy'n dod o fewn y 24 mis blaenorol;
gwasanaeth canolfan deuluol preswyl;
canolfan lety ddiogel;
canolfan lleoli oedolion;
mannau lle mae plentyn yn derbyn gofal gan riant, perthynas, neu riant maeth;
mannau lle mae oedolyn yn cael gofal:
o yn ystod perthynas deuluol neu bersonol, ac am ddim ystyriaeth fasnachol,
o o gyfnod o lai na 28 diwrnod mewn unrhyw gyfnod o 12 mis neu am nifer o gyfnodau sydd i gyd yn llai na
28 diwrnod mewn unrhyw gyfnod o 12 mis;
lleoedd yr ymddiriedir ynddynt gan Weinidogion Cymru, ymddiriedolaeth GIG neu Fwrdd Iechyd Lleol;
lleoedd a ddarperir gan sefydliad addysg bellach neu brifysgol oni bai bod nifer y personau sy'n cael llety yn fwy
na un rhan o ddeg o nifer y myfyrwyr mae'n darparu addysg a llety iddynt;
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•

gwarchod plant, o fewn ystyr adran 19(2), neu ofal dydd i blant, o fewn ystyr adran 19(3) Mesur Plant a
Theuluoedd (Cymru) 2010 oni bai mewn unrhyw gyfnod o 12 mis mae 28 neu fwy o achlysuron pan darperir gofal
i unrhyw un plentyn am dros 15 awr yn ystod cyfnod o 24 awr, neu fod y llety'n cael ei ddarparu yn gyfan gwbl
neu'n bennaf i blant anabl;
• lleoedd a ddarperir i blant 16 mlwydd oed a hŷn i alluogi'r plant i gael hyfforddiant neu brentisiaeth ond nid yw'r
eithriad hwn yn berthnasol os darperir y llety yn gyfan gwbl neu'n bennaf i blant anabl;
• lleoedd a ddarperir i blant mewn hostel mechnïaeth gymeradwy neu hostel cyfnod prawf cymeradwy;
• sefydliad ar gyfer troseddwyr ifanc a ddarperir o dan neu yn rhinwedd adran 43(1) o Ddeddf Carchardai 1952;
• lleoedd a ddarperir i blant oherwydd eu natur fregus neu eu hangen at ddibenion gwyliau neu weithgaredd
hamdden, adloniadol, chwaraeon, diwylliannol neu addysgol. Ond nid yw'r eithriad hwn yn berthnasol os
darperir y llety:
o i fod yn gyfan gwbl neu'n bennaf i blant anabl ac mae'r darparwr gwasanaeth wedi hysbysu AGC am y
trefniant, neu
o i unrhyw un plentyn am fwy na 28 diwrnod mewn unrhyw gyfnod o 12 mis oni bai bod y llety ond yn cael
ei ddarparu i blant dros 16 mlwydd oed.
• lleoedd a ddarperir i un plentyn neu i grŵp o frodyr a chwiorydd gan berson yng nghartref y person hwnnw ei
hun a lle na ddarperir gofal a llety gan y person hwnnw am gyfanswm o fwy na 28 diwrnod mewn unrhyw gyfnod
o 12 mis.
Gwasanaeth llety diogel
Gwasanaeth llety diogel yw darpariaeth llety at ddiben cyfyngu ar ryddid plant mewn adeiladau preswyl yng
Nghymru lle darperir gofal a chymorth i'r plant hynny.
Gwasanaeth canolfan deuluol preswyl
Gwasanaeth canolfan deuluol preswyl yw darpariaeth llety i blant a'u rhieni mewn lle yng Nghymru lle mae gallu'r
rhieni i ymateb i anghenion y plant a diogelu eu lles yn cael ei fonitro neu ei asesu ac mae'r rhieni'n cael gofal a
chefnogaeth.
Mae'r canlynol wedi'u heithrio o fod yn wasanaeth deuluol preswyl:
•
•
•

ysbyty;
hostel neu loches trais yn y cartref;
mannau lle mai prif bwrpas y llety a'r gofal yw i unigolion sy'n oedolion y gallai eu plant ddod law yn ochr â nhw.
Gwasanaeth mabwysiadu
Gwasanaeth a ddarperir yng Nghymru gan gymdeithas fabwysiadu o fewn ystyr Deddf Mabwysiadu a Phlant 2002 sef
mudiad gwirfoddol o fewn ystyr y Ddeddf honno neu asiantaeth cymorth mabwysiadu o fewn yr ystyr a roddir gan
adran 8 o'r Ddeddf honno yw gwasanaeth mabwysiadu.
Gwasanaeth maethu
Ystyr gwasanaeth maethu yw unrhyw wasanaeth a ddarperir yng Nghymru gan berson ac eithrio awdurdod lleol sy'n
cynnwys lleoli plant gyda rhieni maeth awdurdodau lleol neu swyddogaethau ymarfer corff mewn cysylltiad â lleoliad
o'r fath.
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Gwasanaeth lleoli oedolion
Ystyr gwasanaeth lleoli oedolion yw gwasanaeth sy'n cael ei gynnal (boed hynny er mwyn gwneud elw ai peidio) gan
awdurdod lleol neu berson arall at ddibenion gosod oedolion ag unigolyn yng Nghymru o dan gytundeb gofalwyr (ac
mae'n cynnwys unrhyw drefniadau ar gyfer recriwtio, hyfforddi a goruchwylio unigolion o'r fath). Ystyr 'cytundeb
gofalwyr' yw cytundeb ar gyfer darpariaeth gan unigolyn o lety yng nghartref yr unigolyn ynghyd â gofal a chymorth i
hyd at dri oedolyn.
Gwasanaeth eiriolaeth
At ddibenion paragraff 7(1) o Atodlen 1 i Ddeddf 2016, mae gwasanaeth eiriolaeth yn wasanaeth a bennir mewn
rheoliadau ( ) fel gwasanaeth sy’n cael ei gynnal i ddarparu eiriolaeth ar gyfer y canlynol:
•
•

plant sy'n cyflwyno neu'n bwriadu cyflwyno sylwadau (gan gynnwys cwynion) i awdurdod lleol am ei
swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol, neu
personau sy'n cyflwyno neu'n bwriadu cyflwyno sylwadau (gan gynnwys cwynion) i awdurdod lleol ynghylch
cyflawni ei swyddogaethau o dan Rannau 3 i 7 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014,

lle mai pwrpas yr eiriolaeth yw cynrychioli barn y plant neu'r personau neu i'w cynorthwyo i gynrychioli eu barn
mewn perthynas â'u hanghenion am ofal a chymorth.
Mae gwasanaeth wedi ei eithrio rhag bod yn wasanaeth eirioli os yw'n cael ei ddarparu gan:
•
•
•
•
•

berson yn ystod gweithgaredd cyfreithiol o fewn ystyr Deddf Gwasanaethau Cyfreithiol 2007 gan berson sy'n
berson awdurdodedig at ddibenion y Ddeddf honno, neu gyfreithiwr Ewropeaidd;
un o swyddogion achosion teuluol yng Nghymru tra'n cyflawni swyddogaethau yng nghyswllt achosion teulu;
Comisiynydd Plant Cymru neu gan aelod o staff Comisiynydd Plant Cymru;
person nad yw wedi darparu eiriolaeth i fwy na 4 person o fewn unrhyw gyfnod o 12 mis;
perthynas neu ffrind i'r person y gwneir sylwadau ar ei ran neu y bwriedir eu gwneud.

Gwasanaeth cymorth cartref
Gwasanaeth cymorth cartref yw darpariaeth gofal a chymorth i berson nad yw, trwy eu natur bregus neu angen (oni
bai fod y natur bregus neu’r angen yn codi dim ond oherwydd bod y person o oedran ifanc) yn gallu ei ddarparu iddo
ef neu hi ei hun ac sy’n cael ei ddarparu yn y man yng Nghymru ble mae'r person yn byw (gan gynnwys gwneud
trefniadau ar gyfer neu ddarparu gwasanaethau mewn cysylltiad â darpariaeth o'r fath).
Mae'r canlynol wedi eu heithrio rhag bod yn wasanaeth cymorth cartref:
•

•

•

cynorthwywyr personol sy'n darparu gofal a chefnogaeth heb gyfranogiad asiantaeth gyflogaeth neu
fusnes cyflogaeth, ac sy'n gweithio'n gyfan gwbl o dan gyfarwyddyd a rheolaeth y person sy'n derbyn y
gofal a'r cymorth;
gofal a chymorth a ddarperir:
o mewn man lle darperir gwasanaeth cartref gofal, gwasanaeth llety diogel, gwasanaeth canolfan
deulu preswyl neu lety a drefnir fel rhan o wasanaeth lleoliad i oedolion, neu
o ysbyty;
asiantaethau cynorthwyol personol sy'n cyflwyno unigolion sy'n darparu gwasanaeth cymorth cartref i
unigolion a allai fod eisiau ei dderbyn ond nad oes ganddo rôl barhaus i gyfeiriad neu i reoli'r gofal a'r
cymorth a ddarperir;
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•
•
•
•
•
•

darparu cymorth yn unig;
darparu gofal a chymorth i bedwar neu lai o unigolion ar unrhyw adeg;
gofal a chymorth i oedolyn drwy berthynas deuluol neu bersonol, ac am ddim ystyriaeth fasnachol;
gofal a chymorth i blentyn gan riant, perthynas neu riant maeth;
trefniadau ar gyfer cyflenwi gofalwyr i ddarparwr gwasanaeth drwy ymgymeriad sy'n gweithredu fel
asiantaeth gyflogaeth neu fusnes cyflogaeth;
pan fo gofal a chefnogaeth yn cael ei ddarparu gan berson sy'n rheoli carchar neu sefydliad ceidwadol
tebyg arall.
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Ymchwil a Data Gofal Cymdeithasol Cymru - https://socialcare.wales/research-and-data
Adroddiadau Gweithlu Gofal Cymdeithasol Cymru - https://socialcare.wales/research-and-data/workforcereports
Llwyfan Amcanestyniadau Poblogaeth Gofal Cymdeithasol Cymru - http://www.daffodilcymru.org.uk/
Adroddiadau Arolygu AGC - https://careinspectorate.wales/service-directory
Data Cymru - https://www.data.cymru/data
LlC Ystadegau Cymru https://statswales.gov.wales/Catalogue/Health-and-Social-Care

•

Tirwedd Ymchwil, Arloesi a Gwella Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Powys) – Tachwedd 2021

•

Asesiad o Anghenion Poblogaeth Powys - Mawrth 2022 Asesiad o Anghenion y Boblogaeth
(powysrpb.org)
Asesiad Llesiant Powys Dadansoddiad asesiad Llesiant Powys (powysrpb.org)
Lle i Alw’n Gartref Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
Asesiad o'r galw am dai a llety arbenigol i bobl hŷn yng Nghymru - Adroddiad annibynnol Llywodraeth Cymru
2020 ar lety i bobl hŷn (llyw.cymru)
Datganiad Sefyllfa’r Farchnad Llety Pobl Hŷn https://app.powerbi.com/groups/me/reports/6c8080da-90794c0c-ac46-36a5b397a701/ReportSection8460ba9428621b1f3c9f?ctid=c01d9ee1-0eb0-4754-99ae03ae8a732b50

•
•
•
•

Setiau data Data Cymru: Gwasanaethau a Reoleiddir | Themâu | Hafan - Arsyllfa Ddata Gofal Cymdeithasol
Cymru (socialcaredata.wales)

Gwasanaethau gofal a lleoedd a reoleiddir gan Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) (llyw.cymru)

Adnodd Cyffredinol - Ein Strategaethau a'n Cynlluniau ar Dudalen - Cyngor Sir Powys sy’n cynnwys
-

Cynllun Gofalwyr ar dudalen
Cynllun Gofal a Chymorth yn y Cartref ar dudalen
Gofal wedi'i Alluogi gan Dechnoleg

Tudalen | 98

Adroddiad Sefydlogrwydd y Farchnad Powys Gorffennaf 2022

