Llyfryn
Y ffordd orau i sefydliadau a grwpiau
ymgysylltu gyda defnyddwyr
gwasanaeth a gofalwyr.

Y llyryn hwn
Dyma’r llyfryn cyntaf mewn cyfres o 3.
Gyda’i gilydd, mae’r llyfrynnau yn
dweud wrth sefydliadau a grwpiau sut
orau i gynnal ymgysylltiad
Defnyddwyr Gwasanaeth a Gofalwyr.
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Pwy ydyn ni
Ni yw’r Fforwm Iechyd Meddwl a Lles
Cymru. Yn y llyfryn hwn, fe’n gelwir y
Fforwm.
Rydym yn gweithio gyda Llywodraeth
Cymru i wneud gwasanaethau iechyd
meddwl yn well yng Nghymru.

Rydym eisiau siarad gyda llawer o
R
ssefydliadau a grwpiau eraill yng
Nghymru ynglŷn â’r llyfryn hwn. Er
N
enghraifft:
e

•
•
•
•
•
•

Y GIG
Yr heddlu
Awdurdodau lleol. Gelwir y rhain
yn gynghorau hefyd
Y gwasanaeth tân
Gwasanaethau gofal a chymorth
Ysgolion a cholegau.
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Rydym eisiau i’r holl sefydliadau hyn
ddefnyddio’r rheolau yn y llyfryn hwn.
Bydd yn dweud wrthynt sut i
ymgysylltu gyda phobl a
chyd-gynhyrchu yn iawn.

Cynnwys pobl
Mae’n bwysig iawn siarad gyda phobl
sy’n defnyddio gwasanaethau iechyd
meddwl am eu profiadau.

Maent yn deall sut mae’n teimlo
defnyddio gwasanaethau iechyd
meddwl.

Pan fo gan bobl brofiad o rywbeth,
rydym yn ei alw’n brofiad bywyd.

2

Gall person gyda phrofiad bywyd fod
yn:

•
•
•
•

ddefnyddiwr gwasanaeth. Rhywun
sy’n defnyddio gwasanaethau
iechyd meddwl

ofalwr
person sydd wedi defnyddio
gwasanaethau yn y gorffennol

person nad yw wedi defnyddio
gwasanaethau ond sydd wedi cael
problemau iechyd meddwl

Pobl gyda phrofiadau bywyd yw’r rhai
gorau i ddweud wrthym sut i redeg
gwasanaethau. Gallent rannu:

•

beth mae pobl ei eisiau a’i angen
gan y gwasanaeth
a

•

sut i wneud gwasanaethau yn well
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Ymgysylltu
Ymgysylltu yw pan fo defnyddwyr
gwasanaeth a gofalwyr yn gweithio
gyda sefydliadau a grwpiau.

Mae llawer o bobl eisoes yn
ymgysylltu gyda gwasanaethau
iechyd meddwl yng Nghymru.

Nid yw sefydliadau a grwpiau bob
amser yn gwneud pethau’n dda.
Byddai’n well pe byddem oll yn
gwneud pethau’n dda.

Mae angen i sefydliadau a grwpiau
ymgysylltu gydag amrywiaeth o bobl
gwahanol yn y gymuned.
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Er enghraifft:

•
•
•

Pobl o leiafrifoedd Du, Asiaidd ac
ethnig
Pobl ag anabledd, anableddau
dysgu a/neu awtistiaeth
Pobl gyda chrefydd wahanol

Po fwyaf y nifer o ddefnyddwyr
gwasanaeth sy’n ymgysylltu gyda
sefydliadau, y gorau y gallwn wneud
ein gwasanaethau.

Gwahanol fathau o
ymgysylltiad

1

2

3

Mae gwahanol ffyrdd o ymgysylltu
gyda phobl. 3 o’r rhain yw:

Dweud wrth bobl
Dyma pryd fyddwch yn dweud wrth
bobl beth sy’n mynd i ddigwydd heb
ofyn am eu barn
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Ymgynghori
Dyma pryd fyddwch yn gofyn i bobl
beth maent yn ei feddwl am syniadau
penodol.

Cyd-gynhyrchu
Mae hyn yn golygu cynnwys pobl
mewn syniadau newydd o’r cychwyn
cyntaf.
Mae defnyddwyr gwasanaeth a
gofalwyr yn chwarae rhan gyfartal
o ran rhedeg gwasanaethau.

Gall ymgysylltu fod am gyfnod byr yn
unig. Mae cyd-gynhyrchu fel rheol yn
para’n hirach.

Ar hyn o bryd, nid yw’r rhan fwyaf o
sefydliadau yn cyd-gynhyrchu. Rydym
eisiau i hyn newid.
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Rydym eisiau i bob sefydliad gydgynhyrchu mwy. Rydym eisiau
ymgysylltu a chyd-gynhyrchu ar:

•

dbenderfynu pa wasanaethau i’w
rhoi i bobl

•

sut i redeg a gofalu am
wasanaethau

•
•
•
•

ysgrifennu rheolau a chynlluniau

cynllunio triniaeth ac ysgrifennu
cynlluniau gofal

Gweld pa mor dda y mae
gwasanaethau yn gweithio a pha
mor dda y mae staff yn gwneud eu
gwaith

Hyfforddi a chyflogi staff
7

Pwy ddylai chwarae rhan
mewn cyd-gynhyrchu
Gelwir defnyddwyr gwasanaeth a
gofalwyr sy’n gweithio ar gydgynhyrchu yn gynrychiolwyr.

Mae cynrychiolydd yn siarad ar ran
pobl eraill. Gallent siarad ar ran eu
hunain neu ddefnyddwyr gwasanaeth
a gofalwyr eraill.

Efallai bod gan sefydliad grŵp cydgynhyrchu. Bydd y grŵp sy’n cymryd
penderfyniadau yn cynnwys:

•

cynrychiolwyr sy’n ddefnyddwyr
gwasanaeth eu hunain. Dylai hyn
fod yn gymysgedd o bobl gydag
anghenion iechyd meddwl
gwahanol
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•
•
•

staff o’r sefydliad
gofalwyr a chefnogwyr
pobl eraill gyda phrofiad o weithio
yn y maes iechyd meddwl

Bydd gan bawb yn y grŵp wahanol
farn a syniadau ynglŷn â sut i wneud y
gwasanaeth yn well.

Cyfarfodydd
cyd-gynhyrchu
Bydd y grŵp cyd-gynhyrchu yn cael
llawer o gyfarfodydd. Caiff pawb eu
trin yn gyfartal.

Bydd pawb:

•

yn cael eu parchu
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•

yn cael eu cynnwys wrth gymryd
penderfyniadau

•

yn gyfrifol am unrhyw
benderfyniadau neu swyddi

Mewn cyfarfodydd, dylai
cynrychiolwyr deimlo:

•
•
•

y gallent ofyn cwestiynau a lleisio
barn os nad ydynt yn cytuno

gallu siarad a dweud beth maent yn
ei feddwl, heb deimlo bod rhywun
yn dweud y drefn

yn ddiogel bod yr hyn maent yn ei
ddweud mewn cyfarfodydd yn
breifat. Ni fydd yn effeithio’r
cymorth maent yn ei gael gan y
gwasanaethau
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Mae’n bwysig bod lleisiau
cynrychiolwyr yn cael eu clywed, a’u
bod yn annibynnol.
b

Mae hyn yn golygu mai eu llais nhw
M
neu grŵp y cynrychiolwyr yw hwn. Nid
n
yr hyn y mae’r sefydliad yn ei feddwl.

Nid yw pawb yr un fath a bydd gan
bobl farn wahanol.
Mae’n bwysig, pan fo hyn yn digwydd,
bod barn pawb yr un mor bwysig.

Dylai cynrychiolwyr ofyn am help a
chymorth os bydd hyn yn mynd yn
broblem.
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Paratoi ar gyfer cyfarfodydd
cyd-gynhyrchu
Dylai sefydliadau a grwpiau sicrhau:

•

bod gan bobl bopeth sydd ei
angen arnynt i fod yn
gynrychiolydd
Pethau fel cyfrifiadur, ffôn ac
unrhyw beth arall sydd ei angen i
wneud y gwaith.

•

bod pawb yn cael yr un wybodaeth
cyn cyfarfodydd
Dylid dosbarthu hwn ar yr un pryd
ac mewn ffordd y gall pobl ei deall.

•

Dylai pobl ddefnyddio iaith y mae
pawb yn ei deall
Mae hyn yn golygu peidio â
defnyddio geiriau hir neu iaith sy’n
cael ei deall gan staff yn unig.
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•
•

Mae cyfarfodydd mewn lle da y
gall pawb ei gyrraedd yn hawdd.
Ac ar amser sy’n gweithio’n dda i
bawb.

Mae cynrychiolwyr yn cael
hyfforddiant i’w helpu gyda
chyfarfodydd. Dylent gael digon o
amser a chymorth i deimlo eu bod
yn cael eu cynnwys yn llawn.

Pobl sy’n cefnogi
ymgysylltiad
Weithiau gelwir grwpiau gwirfoddol ac
elusennau y trydydd sector.
Mae llawer o sefydliadau mawr fel y
GIG yn cyflogi gweithwyr ymgysylltu.

Eu gwaith nhw yw cefnogi
ymgysylltiad gyda’r Defnyddwyr
Gwasanaeth a Gofalwyr.
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Maent hefyd yn cefnogi pobl i leisio
barn.

Weithiau mae sefydliadau’r trydydd
sector yn rhoi swydd gyda chyflog i
bobl fel gweithwyr ymgysylltu.
Mae rhai pobl gyda phrofiad bywyd yn
cael eu talu i gefnogi ei gilydd.
Weithiau fe’u gelwir yn Gefnogwyr
Cymheiriaid.

Ni all gweithwyr ymgysylltu â
Chefnogwyr Cymheiriaid fod yn
gynrychiolwyr, ond gallent:

•
•

gefnogi Defnyddwyr Gwasanaeth a
Gofalwyr i gael eu barn eu hunain
neu gymryd eu penderfyniadau eu
hunain.
helpu staff i feddwl am yr hyn
allent ei wneud i hwyluso
cyd-gynhyrchu.
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Mae cyflogi pobl gyda phrofiad bywyd
yn y rolau hyn yn bwysig.

Ond pan fydd rhywun yn dod yn aelod
staff, maent yn dechrau teimlo’n rhan
o’r sefydliad.

Gall fod yn anoddach iddyn nhw weld
pa mor dda yw’r sefydliad o ran cydgynhyrchu.

Mae llais y staff yn bwysig iawn. Ond
ni ellir ei ddefnyddio yn lle gweithio
gyda defnyddwyr gwasanaeth
annibynnol a’u gofalwyr.

Pan fydd y trydydd sector yn cefnogi
sefydliadau i ymgysylltu gyda phobl,
mae’n bwysig eu bod yn gwneud hyn
yn dda.
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Mae gennym restr o’r hyn y gallai’r
trydydd sector ei wneud i gefnogi pobl
i ymgysylltu a chyd-gynhyrchu.

Beth fydd y Fforwm yn ei
wneud
Byddwn yn gweithio gyda’r holl
wasanaethau iechyd meddwl. Gyda’n
gilydd byddwn yn ysgrifennu cynllun
newydd o’r enw Cytundeb Lefel
Gwasanaeth.

Bydd y cynllun yn sicrhau bod pawb
yn ymgysylltu gyda defnyddwyr
gwasanaeth a gofalwyr yn dda.

Byddwn yn:

•

hyfforddi staff a sefydliadau ar y
cynlluniau hyn a sut i ymgysylltu
gyda phobl.
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•
•

gwirio bod pobl yn glynu at y
cynllun

sicrhau bod sefydliadau sy’n
cefnogi ymgysylltiad yn onest a
chlir ynglŷn â’r hyn maent yn ei
wneud. Byddwn yn gofyn iddyn
nhw ysgrifennu adroddiad bob
blwyddyn.

Sut dylai cyd-gynhyrchu
weithio mewn cyfarfodydd
mawr
Ar gyfer cyfarfodydd mawr fel ein
Fforwm a Byrddau Partneriaeth Lleol,
dylai pawb fod â’r un rheolau.
Ar hyn o bryd, mae sut mae
cynrychiolwyr yn gweithio a pha mor
hir maent yn aros yn cael ei
benderfynu gan sefydliadau lleol.
Mae hyn yn golygu ei bod yn wahanol
ar draws Cymru.
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Rydym eisiau gwneud yn siŵr bod y
rheolau yr un fath ar gyfer holl
gyfarfodydd ledled Cymru.

1

2

Rydym yn teimlo ei bod orau i bobl fod
yn gynrychiolwyr ddigon hir i:

•

deimlo eu bod yn cael eu cynnwys
yn llawn

•

dysgu am y swydd a gwneud
gwaith da

•

dod i adnabod pobl eraill sy’n cydgynhyrchu gyda nhw

•

trosglwyddo unrhyw beth y maent
wedi ei ddysgu i bobl newydd
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Rhaid bod o leiaf 2 ddefnyddiwr
gwasanaeth a 2 ofalwr ym mhob
cyfarfod cyd-gynhyrchu.

Ni ddylid cymryd unrhyw
benderfyniadau mewn unrhyw
gyfarfod heb ddefnyddwyr
gwasanaeth a gofalwyr.

Mae angen i grwpiau cyd-gynhyrchu
gael llawer o ddefnyddwyr
gwasanaeth a/neu ofalwyr fel
aelodau. Mae hyn yn golygu, os na all
rhywun fynd i gyfarfod, bydd rhywun
arall ar gael yn eu lle.

Mae cael llawer o gynrychiolwyr yn y
cyfarfodydd yn golygu y clywir llawer
o wahanol farnau.

Bydd hyn yn helpu’r gwasanaethau
i ddeall anghenion pobl yn well.
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Faint o gyfarfodydd y mae
angen i bobl fynd iddynt

12
?

Bydd cynrychiolwyr yn dod i o leiaf 12
o gyfarfodydd. Byddant yn dod i’r:

•

3 cyfarfod cyntaf er mwyn dod i
arfer gyda’u swydd newydd a setlo
i mewn

•

y 3 cyfarfod nesaf i ddechrau
lleisio barn

•

y tri cyfarfod nesaf i chwarae rhan
go iawn yn y gwaith

•

y 3 cyfarfod olaf i drosglwyddo’r
hyn maent wedi ei ddysgu i bobl
newydd sydd eisiau dod i’r
cyfarfodydd
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12

Rydym yn meddwl mai o leiaf 12
cyfarfod sydd orau.

Hyfforddiant
Bydd pobl sy’n dod yn
gynrychiolwyr angen hyfforddiant
i’w helpu yn eu gwaith newydd.

Hyfforddiant ar bethau fel:

•

beth yw cyd-gynhyrchu a sut
bethau yw cyfarfodydd

•

gweithio gyda’i gilydd a chefnogi
pobl eraill yn y grŵp

•

sut i wrando ar a chefnogi barn
pobl eraill
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•

ysgrifennu adroddiadau, polisïau a
chynlluniau

•

cynnal hyfforddiant ar gyfer pobl
eraill

•

gwirio gwasanaethau a sicrhau eu
bod yn gweithio’n dda

Cymorth a goruchwylio
Mae goruchwylio yn golygu cyfarfod
rheolaidd gyda rhywun arall sy’n fwy
profiadol.
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Mae cyfarfodydd goruchwylio yn rhoi
cyfle i gynrychiolwyr siarad am eu
gwaith.

Pethau fel

•
•
•

beth sy’n gweithio’n dda
beth nad yw’n gweithio’n dda
unrhyw hyfforddiant arall sydd ei
angen arnyn

Rydym yn meddwl y byddai’n well pe
byddai pobl sydd wedi gweithio fel
cynrychiolwyr o’r blaen yn
goruchwylio cynrychiolwyr eraill.

Os na allwn gael hyd i bobl leol i
oruchwylio cynrychiolwyr, bydd angen
i ni feddwl pwy arall a all wneud hyn.
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Pan fo pobl yn rhoi’r gorau i
fod yn gynrychiolydd
Dylai pobl gael 6 mis o rybudd o leiaf
cyn i’w cyfnod fel cynrychiolydd ddod i
ben.

Dylai grwpiau cyd-gynhyrchu sicrhau
nad yw llawer o aelodau yn gorffen ar
yr un pryd.

Dylai aelodau drosglwyddo
gwybodaeth i aelodau newydd a fydd
yn cymryd eu lle.

Mae’n bwysig ein bod yn treulio amser
gyda phobl cyn iddynt orffen.
Gallent drosglwyddo popeth y maent
wedi ei ddysgu i bobl newydd sy’n dod
yn aelodau.
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Rheolau er mwyn gwneud
ymgysylltu a chydgynhyrchu yn well
Rydym yn disgwyl i’r holl sefydliadau
rydym yn gweithio gyda nhw yng
Nghymru ddilyn y rheolau hyn.
Rydym eisiau i bob gwasanaeth a
sefydliad:

•
•
•

o leiaf unwaith y flwyddyn,
ystyried pa mor dda y mae
ymgysylltiad a chyd-gynhyrchu yn
cael eu gwneud
sicrhau bod llais y defnyddiwr
gwasanaeth a’r gofalwr yn gwbl
annibynnol. Nid ydynt yn cael eu
rheoli gan unrhyw sefydliad.
ysgrifennu cynllun gwasanaeth
gyda’r defnyddwyr gwasanaeth a
gofalwyr. Bydd yn dweud beth
sydd angen ei wneud i wella
ymgysylltiad
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•
•
•
•

addo rhoi i bobl y pethau maent
eu hangen i gyd-gynhyrchu yn
iawn

dangos sut maent wedi ymgysylltu
gyda phobl mewn cyfarfodydd.
Galli hyn fod yn rhywbeth fel
cofnodion neu agendâu
cyfarfodydd.

ysgrifennu adroddiad bob
blwyddyn i ddangos sut maent
wedi ymgysylltu gyda defnyddwyr
gwasanaeth a gofalwyr.

gweithio tuag at y syniad ddim
byd amdanom ni heb ein
cyfraniad ni

Mae hyn yn golygu na ddylai
gwasanaethau byth wneud unrhyw
beth sy’n effeithio pobl heb
ymgysylltu gyda defnyddwyr
gwasanaeth a gofalwyr yn gyntaf.
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