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Asesu llesiant yng Nghwm Taf Morgannwg

Un Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, un cynllun
ar gyfer dyfodol Cwm Taf Morgannwg

Cyﬂwyniad
gan y cadeirydd...
Yr adroddiad blynyddol hwn yw’r un olaf y bydd Bwrdd
Gwasanaethau Cyhoeddus Cwm Taf yn ei lunio mewn
perthynas â Chynllun Llesiant 2018–2023. Pan
gyhoeddwyd y cynllun hwnnw, roedd yn nodi’r
camau y byddem yn eu cymryd i gyflawni ein
hamcanion llesiant, y pethau a ddywedasoch a
fyddai’n gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i’ch
bywydau: cael cymunedau ﬀyniannus, pobl
iach, economi gref, a Chwm Taf lle nad oedd
neb yn teimlo’n unig neu’n ynysig. Fodd
bynnag, mae’r byd fel yr ydym yn ei adnabod
ar hyn o bryd yn lle gwahanol iawn i’r adeg
pan luniwyd y cynllun ac mae ﬀocws y
bwrdd, a hynny’n gwbl briodol, wedi symud
i fynd i’r afael â heriau newydd a heriau sy’n
dod i’r amlwg, yn enwedig ynghylch
pandemig COVID‐19 ac yn fwy diweddar y
rhyfel yn Wcráin a'r argyfwng costau byw. Yn
erbyn cefndir heriol, rwy’n falch iawn ein bod
mewn sefyllfa i ddathlu’r cynnydd sy’n dal i
gael ei wneud ac mae’r adroddiad hwn yn
grynodeb o waith y 12 mis diwethaf.
Hwn hefyd fydd adroddiad blynyddol terfynol Cwm Taf
gan y byddwn yn uno â Phen‐y‐bont ar Ogwr i greu un
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ar gyfer Cwm Taf
Morgannwg cyn cyhoeddi ein cynllun llesiant newydd ym mis
Mai 2023 – un cynllun, un Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus,
ac un weledigaeth ar gyfer gwella llesiant yn y rhanbarth.
Byddwn yn dechrau ar y gwaith o ddatblygu'r cynllun a chreu un
bwrdd gydag ymdeimlad o optimistiaeth. Dywedodd yr asesiad llesiant
a gyhoeddwyd gennym yn ddiweddar fod llawer i ymfalchïo ynddo yng
Nghwm Taf Morgannwg ac mae’n rhoi dechrau da inni ddeall lle mae angen
inni ganolbwyntio ein hymdrechion am y pum mlynedd nesaf a thu hwnt. Rydym
am fod yn ddewr a gwthio am arloesi gwirioneddol, mynd i'r afael ag
anghydraddoldebau rhwng y cenedlaethau sy'n bodoli yn yr ardal, a gallu dangos y
gwahaniaeth cadarnhaol yr ydym yn ei wneud fel partneriaeth.
Rydym yn parhau i fod yn ymrwymedig i weithio gyda’n hased mwyaf – ein pobl a’n cymunedau
– ac edrychwn ymlaen at glywed eich barn ar yr hyn y mae angen i’n blaenoriaethau fod, a’r
camau y dylem eu cymryd i’w cyflawni wrth i ni ddatblygu ein cynllun llesiant.

Mark Brace
Comisiynydd Heddlu a Throseddu Cynorthwyol,
Heddlu De Cymru
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Gwneud pethau’n wahanol y pum ffordd o weithio
Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus ledled
Cymru sy'n gyfrifol am weithredu Deddf Llesiant
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 drwy'r gwaith y
maent yn ei wneud. Mae’r Ddeddf yn gosod dyletswydd
ar bob Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus i gynnal asesiad o
lesiant bob pedair blynedd, ac yna cyhoeddi ei gynllun llesiant
lleol. Gellir dod o hyd i Gynllun Llesiant Cwm Taf 2018‐2023 yma.
O dan y Ddeddf, mae’r un mor bwysig i wasanaethau cyhoeddus ystyried ‘sut’ y maent yn gweithio a chynnwys dinasyddion
yn y gwaith o gynllunio a darparu, nid yn unig ‘beth’ y maent yn ei ddarparu. Mae'r Ddeddf yn nodi ‘pum ﬀordd o weithio’
o dan yr egwyddor datblygu cynaliadwy i ddweud wrth sefydliadau am gyflawni eu cyfrifoldebau, sef:
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atal
integreiddio
cydweithio
tymor hir
a chynnwys

Bydd yr adroddiad yn nodi 'yr hyn a wnaethom' yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, gan ganolbwyntio ar y pum ﬀordd o weithio.

2

EIN CWM TAF

Adroddiad Blynyddol 2021-2022

Sut rydym wedi gweithio

1

ATAL... Sut y gall gweithredu i atal problemau
rhag digwydd neu waethygu helpu cyrﬀ
cyhoeddus i gyflawni eu hamcanion.

Cyn y pandemig, roedd mynd i'r afael ag unigrwydd a theimlo’n ynysig yn faes
gwaith trawsbynciol i’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ac yn cyflwyno cyfleoedd i
integreiddio â’n Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol ynghylch rhagnodi cymdeithasol, defnyddio
asedau cymunedol a gwasanaethau cyfeillio. Mae rôl ddynodedig yng Nghwm Taf ar gyfer
Swyddog Datblygu Mynd i’r Afael ag Unigrwydd a Theimlo’n Ynysig i gydnabod yr eﬀaith y
gwyddom y gall y teimladau hyn ei chael ar ein llesiant.
Mae’r Swyddog Datblygu wedi creu llwybr atgyfeirio newydd i gydlynwyr cymunedol/llesiant yn Interlink RhCT a
Gweithredu Gwirfoddol Merthyr Tudful, gan greu chwe ‘hyrwyddwr unigrwydd’ yng ngorsafoedd Gwasanaeth Tân ac Achub
De Cymru yn Aberdâr, Abercynon a Merthyr Tudful. Mae potensial i fwy, ac i fwy o gyrﬀ sector cyhoeddus gymryd rhan.
yw byw a gweithio yng Nghwm Taf ac wedi clywed bod cymdeithas gyfan yn wynebu teimladau o unigrwydd ac
ynysigrwydd cymdeithasol yn ogystal â heriau iechyd corﬀorol a meddyliol posibl. Mae'r rhain yn dal i eﬀeithio ar lawer
ohonom wrth inni ddychwelyd i 'fywyd normal’. Mae grwpiau a gwasanaethau cyfeillio yn gwneud gwahaniaeth enfawr
i lawer o bobl, gydag un o’r bobl a gefnogir yn dweud bod y gwasanaeth wedi “achub bywyd”. Mae Rhwydwaith
Cyfeillio’r trydydd sector wedi’i sefydlu gyda’r nod o rannu arferion gorau, hyﬀorddiant a darpariaeth gydgysylltiedig o
wasanaethau i bobl sy’n profi unigrwydd. Ar hyn o bryd, mae 35 o wasanaethau cysylltiedig yn y rhwydwaith.
Bu cynnydd parhaus o ran y prosiect proﬃl agored i niwed o dan ein hamcan pobl iach. Mae’r gwaith hwn yn
canolbwyntio ar atal beichiogrwydd heb ei gynllunio, cefnogi plant i fod yn barod ar gyfer yr ysgol, a lleihau nifer y plant
sy’n cael eu rhoi mewn gofal. Diben y gwaith hwn yw galluogi sefydliadau partner i rannu gwybodaeth er mwyn nodi
menywod beichiog a phlant a fyddai’n elwa o ymyriadau cynnar i atal canlyniadau gwael iddynt hwy a’u plant. Roedd y
cwmpas yn wreiddiol o'r cyfnod cyn cenhedlu i ddwy oed – 'Y 1000 Diwrnod Cyntaf o Fywyd' – ond mae wedi'i ymestyn i
saith oed i sicrhau bod proﬃliau'n cael eu datblygu sy'n hyrwyddo parodrwydd ysgol a phontio i Gyfnod Sylfaen addysg a
thrwyddo. Trwy gydweithio â phartneriaid, mae ymchwil wedi’i gwneud am berthnasoedd rhwng rhieni a babanod a
chefnogi rhieni i ddarparu’r dechrau gorau mewn bywyd i’w plentyn, sydd wedi cyfrannu at y gwaith hwn. Ar ddiwedd y
flwyddyn adrodd hon, mae prosiect peilot RhCT wedi gwneud cynnydd sylweddol. Ymhlith yr uchafbwyntiau mae
cytundebau datgelu data a lofnodwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf,
Heddlu De Cymru, SAIL (Cyswllt Diogel Gwybodaeth Ddienw), a Phrifysgol Abertawe. Mae hyn wedi caniatáu ar gyfer
trosglwyddo data genedigaethau yn electronig o’r bwrdd iechyd i Gyngor Rhondda Cynon Taf, yn hytrach na’r mewnbwn
â llaw a ddefnyddiwyd yn flaenorol gyda risg uchel o wallau data, ac wedi cynnwys chwiliad tystiolaeth ar gyfer ﬀactorau
risg sy’n gysylltiedig â’n blaenoriaethau cytûn i gadarnhau bod y meysydd data a ddewiswyd yn gywir. Ymgymerwyd ag
ymchwil ansoddol hefyd i gael barn teuluoedd a gweithwyr proﬀesiynol wrth rannu data ar draws sefydliadau i lywio
arfer yn y dyfodol.
Fel rhan o'r Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol, gwnaed cais llwyddiannus gan RhCT am
gyllid Strydoedd Mwy Diogel i fynd i’r afael â thrais yn erbyn menywod a merched.
Mae'r cyllid hwn yn caniatáu ar gyfer ymyriadau sy'n defnyddio dull cyfannol yn yr
ardaloedd a dargedir ac yn fwy eang ar draws yr awdurdod lleol, gan sicrhau eﬀaith
ehangach dros amser i leihau trais yn erbyn menywod a merched. Mae hyn yn
cynnwys gwelliannau i fannau cyhoeddus fel Cae Fardre, Tanﬀordd Ynys a Pharc
Beddau. Mae'r Cynllun Mainc Ddigidol wedi'i ehangu i annog pobl ifanc i ymgynnull
mewn 'mannau diogel' a gynlluniwyd ymlaen llaw sy'n darparu cysylltedd ﬀôn
symudol a phwyntiau gwefru, gan leihau bregusrwydd menywod a merched. Mae
cronfa gymunedol hefyd wedi’i chyflwyno i gefnogi cymunedau trefol a gwledig i ysgogi
mentrau atal trosedd fel Gwarchod y Gymdogaeth, darparu gwersi hunanamddiﬀyn, ac
ariannu mân ymyriadau sefyllfaol i rymuso cymunedau i gymryd eu gofod cyhoeddus yn ôl a
theimlo’n fwy diogel.
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INTEGREIDDIO... Ystyried sut y gall
amcanion llesiant y corﬀ cyhoeddus
eﬀeithio ar bob un o’r nodau llesiant,
ar eu hamcanion eraill, neu ar amcanion
cyrﬀ cyhoeddus eraill.

Mae gweithio mewn partneriaeth wrth wraidd y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus. Mae wedi bod yn
sbardun i waith adfer COVID‐19. Roedd y perthnasoedd a ddechreuodd yn y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn
galluogi sefydliadau i integreiddio eu gwaith a’u hadnoddau i weithio’n gyflym, gweithio’n gall, a chefnogi cymunedau
sy’n ceisio ailadeiladu, ail‐ymgysylltu ac ailgysylltu.
Mae ‘hybiau cymunedol’ wedi'u datblygu ar draws yr ardal o ganlyniad i'r amcan ‘cymuned ﬀyniannus’. Mae ﬀocws
allweddol yn y flwyddyn ddiwethaf wedi bod ar ailsefydlu neu greu ‘rhwydweithiau cymdogaeth' newydd, gyda
chefnogaeth cydlynwyr cymunedol ac wedi'u cadeirio gan arweinwyr cymunedol. Mae dros 250 o grwpiau yn cymryd
rhan yn y rhwydweithiau hyn yn RhCT, ac mae hyn yn parhau i gynyddu, gan chwilio am atebion a sicrhau bod trigolion
yn cael cyfleoedd i ddylanwadu ar ddatblygiadau o fewn cymunedau. Yn ystod 2021/22, darparwyd cyfanswm o wyth
grant allanol o £335,068 i grwpiau cymunedol drwy'r rhwydweithiau cymdogaeth a'r Gronfa Cymorth Bwyd.
Mae gweithio mewn Partneriaeth â Bwrdd Gwasanaethau
Cyhoeddus Pen‐y‐bont ar Ogwr wedi bod yn un o’r ﬀocysau
mwyaf i Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Cwm Taf yn 2021/22.
Mae gan y byrddau fwriad clir i fod yn un Bwrdd Gwasanaethau
Cyhoeddus unedig ar gyfer Cwm Taf Morgannwg erbyn inni
ddod i gyhoeddi ein cynllun llesiant rhanbarthol newydd ym mis
Gorﬀennaf 2023, ac mae hyn wedi’i ddangos wrth integreiddio
gwaith presennol y ddau fwrdd a’u blaenoriaethau.
Roedd cydlyniant cymunedol a theimlo’n rhan o gymdeithas
integredig yn thema gyﬀredin pan wnaethom ni gynnal ein
hasesiad – mae pobl yn hoﬃ teimlo’n gysylltiedig, a gall
diwylliant fod yn rhan fawr o hynny. Gwnaeth pandemig COVID‐19 hyn yn fwy anodd, ond mae grŵp newydd wedi’i
sefydlu ym Merthyr Tudful i helpu i gefnogi pobl o Kerala, a oedd yn teimlo’n ynysig o’u cymuned. Mae gan 72 o
deuluoedd bellach rwydwaith cymorth i blant ac oedolion ddod at ei gilydd drwy gerddoriaeth, dawns a bwyd.
Ym mis Gorﬀennaf 2021, fe wnaethom gynnal gweithdy Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus / Bwrdd Partneriaeth
Rhanbarthol ar y cyd o'r enw ‘Rôl Sefydliadau Angori wrth Fynd i'r Afael ag Anghydraddoldebau’ i edrych ar sut y gall
sefydliadau newid y ﬀordd y maent yn gweithio i gefnogi cymunedau a busnesau lleol. Hwyluswyd hyn gan y Sefydliad
Iechyd a'r aelodaeth eang, a'r ymrwymiad i weithio mewn partneriaeth oedd yn gosod y naws ar gyfer y gwaith asesu.
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CYDWEITHIO... Cydweithredu ag
unrhyw unigolyn arall (neu wahanol
rannau o’r corﬀ ei hun) a allai helpu’r
corﬀ i gyflawni ei amcanion llesiant.

Rydym wedi bod yn cydweithio â Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Pen‐y‐bont ar Ogwr a Bwrdd
Partneriaeth Rhanbarthol Cwm Taf Morgannwg i wneud gwaith ymgysylltu i lywio asesiad y Bwrdd
Gwasanaethau Cyhoeddus o lesiant ac asesiad y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol o anghenion y boblogaeth. Mae
rhannu ein gwaith fel hyn wedi golygu ein bod wedi rhoi cynnig ar ﬀyrdd newydd o ymgysylltu â chynifer o bobl wahanol
ag y gallwn, wedi rhannu’r hyn a ddysgwyd, ac wedi manteisio i’r eithaf ar gyfleoedd i gydweithio rhwng y byrddau.
Ym Merthyr Tudful, mae cydweithio â Phrifysgol Metropolitan Caerdydd fel rhan o brosiect ymchwil sy’n canolbwyntio ar
Ysgol Uwchradd Pen y Dre, sydd yn ardal Parth Cymunedol y Gurnos. Mae'r gwaith hwn yn ymgysylltu â Llywodraeth
Cymru i adolygu'r cyfeiriad ar gyfer ‘ysgolion bro’ yn y dyfodol a nodi ac adeiladu ar lwyddiannau'r dull gweithredu
presennol yn yr ardal.
Rydym wedi bod yn dechrau newid diwylliannol drwy archwilio potensial cyflenwyr ar gyfer darparu mentrau
cymdeithasol cyn caﬀael cymdeithasol, a ‘meddwl yn lleol yn gyntaf’ gyda digwyddiad gweithdy a ddaeth â'r sector
busnes cymdeithasol a gweithwyr caﬀael proﬀesiynol ynghyd. Mae hyn wedi digwydd trwy weithio'n rhanbarthol gyda'r
Ganolfan Strategaethau Economaidd Lleol a phrosiect yn edrych ar Feithrin Cyfoeth mewn Cymunedau Lleol ac arferion
caﬀael blaengar. Mae'r un gwaith wedi arwain at rai newidiadau i arferion caﬀael a dylanwadu ar bolisi cenedlaethol.
Mae'r prosiect CHOICE yn cynnig cyngor a chymorth i gael mynediad at ddulliau atal cenhedlu gwrthdroadwy hirdymor
(LARC). Mae wedi gweld y prosiect yn cynyddu ei wasanaethau i’r menywod mwyaf agored i niwed yn ein cymunedau ac yn
ehangu i gynnwys gwasanaeth stryd CHOICE, gan gefnogi cleientiaid digartref. Mae CHOICE bellach wedi’i nodi o fewn
llwybrau atgyfeirio Canolfan Argyfwng Ymosodiadau Rhywiol a Threisio (SARC) Cwm Taf Morgannwg ac yn New Pathways
mae’n rhan o brotocol cyn rhyddhau Carchar a Sefydliad Troseddwyr Ifanc Eastwood Park ar gyfer menywod 18 oed a hŷn.
Mae wedi'i integreiddio ag Adran Gwasanaethau Cymdeithasol RhCT, ac mae Clinig Merched Iach wedi'i gyflwyno gyda'r nod
o ddarparu cymorth wedi'i deilwra i weithwyr rhyw ym Mhen‐y‐bont ar Ogwr. Mae datblygiad staﬀ wedi bod yn llwyddiant
allweddol i'r prosiect, gyda dau aelod o'r tîm yn derbyn hyﬀorddiant i weinyddu amrywiaeth o LARC yn seiliedig ar anghenion
unigol, ac mae'r tîm wedi'i ymestyn i gynnwys Gweithiwr Cymorth Gofal Iechyd Allgymorth. Arweiniodd yr ehangiad hwn yn
y gwasanaeth at dros 700 o atgyfeiriadau at y prosiect hyd at Chwefror 2022.
Mae cydweithrediad rhwng tri awdurdod lleol ar draws Cwm Taf Morgannwg, y bwrdd iechyd a darparwyr iechyd
meddwl a chamddefnyddio sylweddau trydydd sector wedi gweithio gyda darparwyr cymorth tai i barhau i ddatblygu’r
Gwasanaeth Allgymorth Tai Iechyd Meddwl a Chamddefnyddio Sylweddau Arbenigol. Mae nyrs glinigol arbenigol (iechyd
cyﬀredinol) a Chynghorydd Cam‐drin Domestig Annibynnol (RhCT) hefyd yn cysylltu'n agos â'r tîm i ddarparu
gwasanaeth cyfannol i unigolion na fyddent yn defnyddio gwasanaethau cymunedol traddodiadol. Mae'r gwasanaeth
yn mynd â gwasanaethau iechyd meddwl a chamddefnyddio sylweddau yn uniongyrchol i'r gymuned i unigolion ag
anghenion cymhleth sy'n byw mewn llety gwely a brecwast brys, hosteli digartrefedd a darpariaeth Tai yn Gyntaf.
Dechreuodd y gwasanaeth ym mis Mawrth 2021 ac, yn y flwyddyn hyd at fis Mawrth 2022, derbyniwyd 117 o unigolion
ar y cynllun. O’r rhain, roedd gan 67 o unigolion ymgysylltiad cyson a rheolaidd, cafodd 11 o bobl newid tenantiaeth
cadarnhaol, mae 47 wedi’u hatgyfeirio at gwnsela sy'n ystyriol o drawma Mind, mae 27 wedi cyflawni gostyngiad yn eu
defnydd o sylweddau, ac mae 59 wedi cael mynediad at feddyg teulu am y tro cyntaf. Mae cynlluniau ar gyfer y dyfodol
yn cynnwys cyrchu cyllid pellach i ehangu a chynnwys elfen atal i gynnig y gwasanaeth hwn i unigolion sydd dan
fygythiad o golli eu tenantiaeth.
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TYMOR HIR... Pwysigrwydd cydbwyso
anghenion tymor byr â'r angen i ddiogelu'r
gallu i ddiwallu anghenion hirdymor hefyd.

Neges glir yn ein gwaith asesu oedd ein dymuniad i warchod a gwneud y mwyaf o’n mannau
naturiol. Cawsom lawer o sgyrsiau am werthfawrogi ein tirwedd hardd ac unigryw ond hefyd am yr
heriau a’r bygythiadau, gan gynnwys yr argyfwng hinsawdd a natur rydym yn ei wynebu, yn ogystal ag
eﬀaith y llifogydd yn 2020 ac etifeddiaeth ein gorﬀennol diwydiannol. Mae’r Bwrdd Gwasanaethau
Cyhoeddus wedi bod yn gweithio i ddeall beth sy’n digwydd eisoes yn y rhanbarth o ran ‘sero net’ a dod yn
garbon niwtral, ac wrth ddatblygu ein cynllun llesiant rhanbarthol, byddwn yn ystyried sut olwg yr hoﬀem ar ein hamgylchedd
yn y blynyddoedd i ddod.
Mae’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus wedi bod yn cefnogi prosiect ‘Natur a Ni’ Cyfoeth Naturiol Cymru i ddatblygu
gweledigaeth a rennir ar gyfer y flwyddyn 2050 ac ystyried y newidiadau y mae angen inni eu gwneud yn arwain at 2030 a 2050,
fel unigolion ac fel gwlad. Fel rhan o ddatblygu ein cynllun llesiant, byddwn yn manteisio ar gynnig CNC o sganio ‘Tri Gorwel’.
Gwnaeth gwirfoddoli chwarae rhan hollbwysig wrth helpu pobl yn ystod y pandemig, drwy dderbyn a darparu cymorth, a
gwelsom gynnydd yn nifer y gwirfoddolwyr yng Nghwm Taf. Mae hyn wedi gostwng am amrywiaeth o resymau, gan gynnwys
dychwelyd i'r gwaith ar ôl ﬀyrlo, ond clywsom hefyd brofiadau o flinder neu bobl yn ‘chwythu eu plwc’. Mae angen i ni
gefnogi'r rhai sy'n rhoi o'u hamser a helpu i recriwtio gwirfoddolwyr newydd fel bod y buddion sylweddol a ddaw yn sgil
gwirfoddoli yn cael eu cynnal a'u cadw.
Fe wnaethon ni ddefnyddio Adroddiad Tueddiadau'r Dyfodol Llywodraeth Cymru wrth ddraﬀtio ein hasesiad a byddwn
yn cymhwyso’r hyn a ddysgwyd o’r adroddiad wrth i ni ddatblygu ein blaenoriaethau ar gyfer y dyfodol a’n hamcanion
llesiant, gan archwilio'r ysgogwyr a'r tueddiadau. Fe wnaethom hefyd gynnal ymarfer ‘Dyfodol Gwell’ gyda phobl ifanc o
bob rhan o Gwm Taf Morgannwg i helpu i ystyried hadau newid a mathau o ddyfodol dymunol.
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CYNNWYS... Pwysigrwydd cynnwys pobl sydd
â diddordeb mewn cyflawni’r nodau llesiant a
sicrhau bod y bobl hyn yn adlewyrchu amrywiaeth
yr ardal y mae’r corﬀ yn ei gwasanaethu.

Un o'r ﬀyrdd cliriaf yr ydym wedi cynnwys pobl yng ngwaith y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus
yn ystod y flwyddyn ddiwethaf yw sut rydym wedi cyflawni ein hasesiad llesiant, ac mae mwy am
hyn yn adran pedwar.
Mae cynnwys pobl hefyd wedi rhedeg drwy ein gwaith cyflawni mewn perthynas â’n hamcanion llesiant
presennol, a dyma’r uchafbwyntiau:
• gwaith allgymorth yn darparu dulliau atal cenhedlu
gwrthdroadwy hirdymor (LARC) i fenywod agored i
niwed, sydd wedi ymgysylltu â dros 700 o fenywod ac
wedi arwain at gyfranogiad gan dros 50%;
• gwaith yr ysgolion bro ym mharth Calon Las yn
ymgysylltu’n helaeth â sefydliadau sy’n gweithio yn
nalgylch Pen y Dre, gan gynnwys gwasanaethau
statudol, gwasanaethau gwirfoddol a thrydydd sector,
cymdeithasau tai, rhieni, a phobl ifanc eu hunain; a
• gweithio i ddeall sut mae pobl ifanc yn ymdopi ag
unigrwydd emosiynol a chymdeithasol a theimlo’n
ynysig trwy holiadur a gynhyrchwyd ar y cyd, yn
seiliedig ar yr Ymgyrch i Roi Terfyn ar Unigrwydd a
defnyddio’r llysgenhadon lles ifanc.
Mae gan y gwaith Strydoedd Mwy Diogel hefyd
bwyslais cryf ar ymgysylltu. Defnyddir cyfrwng
ymgysylltu Gwasanaeth Ieuenctid i ysgogi mwy o
ymgysylltiad gan y Tîm Llesiant a Gwydnwch
Cymunedol, gan ddarparu mewnbwn addysgol sy'n
canolbwyntio ar drais yn erbyn menywod a merched a
darparu man lloches i fenywod ifanc a merched mewn
mannau cyhoeddus lle maent yn agored i niwed. Mae
hyn ochr yn ochr ag ymgysylltiad bugeiliaid y stryd, sy’n
darparu man diogel adnabyddadwy ac yn hwyluso
ymgysylltiad yn ystod y penwythnosau. Mae ymgysylltu
ag ysgolion hefyd yn allweddol: mae pecyn addysg
Perthynas Iach ar gyfer pobl ifanc yn cael ei gyflwyno
gan y Tîm Llesiant a Gwydnwch Cymunedol i
ddisgyblion ysgol, gan ganolbwyntio ar fesurau ataliol i
leihau trais yn erbyn menywod a merched, a bydd
Heddlu De Cymru yn dylunio ac yn cyflwyno gwers
addysgol ar ymddygiad stelcian sy’n targedu grŵp
oedran blynyddoedd 7–11 mewn dosbarthiadau Iechyd
a Lles ac Addysg Bersonol a Chymdeithasol (ABCh).
Rydym wedi ymrwymo i wella sut rydym yn cynnwys
cymunedau yn ein gwaith a’n penderfyniadau ac
roeddem yn un o’r rhanbarthau a ddewiswyd i weithio
gyda Rhwydwaith Cydgynhyrchu Cymru fel rhan o’i
waith Prosiect Dewi. Byddwn yn gweithio gyda’r
rhwydwaith am bum mlynedd (o wanwyn 2021) i
geisio datblygu arfer o ymgysylltu a chynnwys ystyrlon,
gan symud tuag at gyd‐gynhyrchu llawn.
EIN CWM TAF
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Yr hyn yr ydym
wedi ei ddysgu
Asesu llesiant
Ein maes gwaith mwyaf ar gyfer eleni fu
cynhyrchu asesiad o lesiant. Hwn oedd ein
hail asesiad, ac nid oes amheuaeth i ni
ddod o hyd i lawer o newidiadau ers y tro
diwethaf i'r gwaith gael ei wneud yn
2016/17. Fodd bynnag, fe wnaethom
hefyd nodi lle arhosodd pethau heb fawr
ddim newid – gan gynnwys y pethau
cadarnhaol fel ymdeimlad cryf o gymuned
yn ogystal â’r heriau, megis yr
anghydraddoldebau a welwn yn yr ardal.
Fel rhanbarth, rydym wedi llwyddo i sicrhau cefnogaeth
Rhwydwaith Cydgynhyrchu Cymru, gan ddangos ein
hymrwymiad i wella sut rydym yn cyfathrebu, ymgysylltu a
gweithio gyda’r bobl sy’n byw ac yn gweithio yng Nghwm
Taf Morgannwg ac yn ymweld ag ef. Rydym wedi cynnal
ystod eang o weithgareddau i geisio siarad â chymaint o
wahanol bobl â phosibl a gwneud yn siŵr bod ein hasesiad
yn cael ei lywio gan syniadau a geiriau pobl, eu
blaenoriaethau a’u pryderon, a lle maent yn teimlo bod
angen i ni ganolbwyntio ar wella llesiant.
Fe wnaethom dynnu ar ac roeddem yn ddiolchgar am y
mewnbwn gan gymunedau, partneriaid a sefydliadau i roi
cipolwg ar fywyd yng Nghwm Taf. Diolch i'r bobl a grwpiau
hynny a roddodd o'u hamser neu a'n gwahoddodd i'w
sesiynau ac a gymerodd ran yn y gwaith!
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• Gwnaeth 508 o bobl ein helpu ni i ddeall beth mae
llesiant yn ei olygu iddyn nhw.
• Gweithiodd 64 o sefydliadau gyda'i gilydd i ymgysylltu ag
ystod amrywiol o bobl.
• Cawsom raglen o ‘100 diwrnod o ymgysylltu’ gyda'r
Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol, gan gynnwys llawer o
wahanol fathau o ddigwyddiadau, megis hacathonau yn
cynhyrchu cerddoriaeth, celf a barddoniaeth i fynegi
llesiant mewn amrywiaeth o ﬀyrdd. Estynnwyd hyn i
gwrdd â mwy o grwpiau ar gyfer sgyrsiau ar yr hyn sy'n
bwysig iddynt.
• Cynhaliwyd tair sesiwn ‘Dyfodol Gwell’ gyda phobl ifanc
o bob rhan o’r rhanbarth.
• Helpodd 44 o swyddogion data a gwybodaeth i ddod ag
ystod eang o wybodaeth leol ynghyd i'w dadansoddi
ochr yn ochr ag adroddiadau data cyhoeddedig.
• Mae saith taflen grynodeb wedi'u cynhyrchu sy'n
dangos canfyddiadau yn erbyn y pileri llesiant.
• Pan wnaethom ymgynghori ar yr asesiad drafft, roedd
79% o bobl yn cytuno neu'n cytuno'n gryf â'r negeseuon.
Rydym wedi cyfuno’r holl wybodaeth feintiol ac ansoddol i
greu darlun a dealltwriaeth o’r rhanbarth, ac i weithredu
fel sylfaen dystiolaeth ar gyfer adeiladu Cwm Taf
Morgannwg yr ydym yn falch ohono.
I ddarllen ein hasesiad cliciwch yma.

Y camau nesaf
Byddwn yn cymryd yr hyn a
ddysgwyd o’r asesiad llesiant,
ynghyd â chyfraniadau o sgyrsiau
parhaus, mewnbwn rhanddeiliaid,
a chefnogaeth gan Lywodraeth
Cymru a Swyddfa Comisiynydd
Cenedlaethau’r Dyfodol, i ddrafftio
amcanion llesiant rhanbarthol,
ac yna’r cynllun llesiant.
Cyn cyhoeddi'r cynllun, byddwn hefyd yn un Bwrdd
Gwasanaethau Cyhoeddus wedi’i uno ar gyfer Cwm Taf
Morgannwg sy'n cwmpasu Pen‐y‐bont ar Ogwr, Merthyr
Tudful, a RhCT. Yn ystod y misoedd nesaf, byddwn yn
gweithio drwy'r broses uno, gan drafod integreiddio
blaenoriaethau ar draws partneriaethau strategol allweddol,
ac ystyried y trefniadau llywodraethu, egwyddorion a
diwylliant newydd ar gyfer y bwrdd rhanbarthol.

i
I gael yr wybodaeth ddiweddaraf a chael
gwybod sut y gallwch chi fod yn rhan o'n
gwaith, ewch i:

www.eincwmtaf.cymru
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