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Cyflwyniad
Comisiynwyd y ddogfen hon gan Lywodraeth Cymru ac fe’i datblygwyd gan
Fforwm Iechyd Meddwl a Lles Cymru (y Fforwm) er mwyn cyflwyno argymhellion
ar gyfer arfer gorau wrth gydgynhyrchu. Mae’n adeiladu ar y sylfeini a osodwyd
gan Nerth Mewn Partneriaeth 1 a 2. (https://www.wamhinpc.org.uk/sites/default/
files/nerth-mewn-partneriaeth-2-oct-08.pdf)
Nod y ddogfen hon yw cyflwyno’r sylfaen ar gyfer dull gweithredu cyson ledled
Cymru. Mae’n trafod yr angen am brosesau ymgysylltu sy’n cael eu gweithredu’n
fewnol gan sefydliadau a hefyd prosesau sy’n sicrhau bod cyfraniadau annibynnol
allanol yn cael eu clywed.
Mae angen system ymgysylltu annibynnol, ychwanegol, bob tro, er mwyn
gwarchod annibyniaeth llais ac atebolrwydd allanol ar gyfer prosesau ymgysylltu.

Mae yna nifer o ffyrdd y gallwch chi ymateb i’r ddogfen hon. A fyddech
cystal â mynd i www.practicesolutions-ltd.co.uk/en/page/whmwfconsultation i gael gwybodaeth bellach.
Rydym yn gofyn cyfres o gwestiynau am y ddogfen hon a thrwy gydol
atebwch C1
yn tynnu sylw at y ffaith bod
mae’r symbol cwestiwn
cwestiwn am y maes hwn. Gallwch ateb y cwestiynau trwy gwblhau ein
harolwg digidol; cliciwch y ddolen hon: FIMLC Ymgynghoriad
Neu gallwch ddefnyddio’r Ddogfen Ymateb i’r Ymgynghoriad y gellir
ei lawr lwytho o gyfeiriad y wefan uchod ac anfon eich ffurflen wedi’i
chwblhau i: mhforum-consultation@practicesolutions-ltd.co.uk
Os oes angen cymorth arnoch i gynnal yr ymgynghoriad hwn, cysylltwch
â’r tîm yn uniongyrchol trwy e-bost neu ffoniwch 01443 808060

Cefnogir y fenter hon gan
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Mwy am y canllawiau hyn
Mae’r canllawiau yn y ddogfen hon yn berthnasol i bob penderfyniad sy’n
ymwneud ag iechyd meddwl.
Maent yn berthnasol i benderfyniadau a wneir ymhob sefydliad, asiantaeth
a phartneriaeth sy’n darparu gwasanaethau’n uniongyrchol. Maent hefyd yn
berthnasol i sefydliadau, asiantaethau a phartneriaethau sy’n rhoi arweiniad
a chyfarwyddyd wrth gynllunio a dylunio gwasanaethau, datblygu polisïau a
strategaethau, cyflwyno addysg a hyfforddiant i staff, gwerthuso gwasanaethau ac
ymchwil, rheoleiddio/sicrhau ansawdd a gwella gwasanaethau (gweler y tabl isod).
Mae’r ddogfen hon yn seiliedig ar brofiadau o ymgysylltu â defnyddwyr
gwasanaethau a gofalwyr mewn gwasanaethau oedolion, ond byddai llawer ohoni
yr un mor berthnasol i wasanaethau plant. Serch hynny, cydnabyddir bod gofyn
ystyried elfennau ychwanegol wrth weithio gyda phlant.
Bydd lefelau adnoddau, rhwystrau mewnol, polisïau a gweithdrefnau’r sefydliadau
a’r partneriaethau hyn yn amrywio, ac felly bydd cyfleoedd a heriau gwahanol yn
codi wrth weithredu’r canllawiau hyn. Ysgrifennwyd y canllawiau fel eu bod mor
berthnasol â phosibl i bawb, ond efallai y bydd gofyn eu haddasu at amgylchiadau
sefydliadau unigol, er enghraifft polisïau recriwtio ac adnoddau dynol cyflogwyr
mwy o faint fel y GIG ac Awdurdodau Lleol.
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Mae’r Canllawiau hyn i bob Sefydliad a Phartneriaeth sy’n gwneud
penderfyniadau am wasanaethau iechyd meddwl, gan gynnwys:
Sefydliadau

Partneriaethau

Y GIG
Awdurdodau Lleol
Ymddiriedolaeth Gwasanaethau
Ambiwlans Cymru
Yr Heddlu
Cynghorau Iechyd Cymuned
Gwasanaethau Tân
Darparwyr gwasanaethau yn y Trydydd
Sector
Darparwyr gwasanaethau yn y sector
preifat
Arolygiaeth Iechyd Cymru
Arolygiaeth Gofal Cymru
Addysg a Gwella Iechyd Cymru
Gofal Cymdeithasol Cymru
Cyrff Proffesiynol
Rheoleiddwyr proffesiynol
Prifysgolion

Byrddau Partneriaeth Iechyd Meddwl
Lleol
Y Bwrdd Partneriaeth Iechyd Meddwl
Cenedlaethol
Pwyllgorau/Grwpiau Rheoli Therapïau
Seicolegol
(Lleol a Chenedlaethol)
Grwpiau cynllunio lleol, fforymau
rhanbarthol a’r Grŵp Cynghori
Cenedlaethol ar Atal Hunanladdiad a
Hunan-niwed.
Byrddau Diogelu Rhanbarthol
Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus
Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol
Y Bwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned
Cenedlaethol
Grwpiau Cynghori Cenedlaethol ar
gyfer arbenigeddau a gwasanaethau
penodol e.e., Grŵp Cynghori Arbenigol
Cenedlaethol Seicolegwyr Cymhwysol
ym Maes Iechyd (APHNSAG)
Cymunedau ymarfer

atebwch C2
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Cyfeiriad
Uchelgais y Fforwm yw gwneud mwy o waith trwy gydgynhyrchu, neu dan
arweiniad defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr, yn enwedig wrth gynllunio gofal
yr unigolyn ei hun.
Wrth wraidd y ddogfen hon, mae yna saith mlynedd o brofiad o weithio tuag
at gydgynhyrchu a darparu lleisiau annibynnol a chynrychiadol defnyddwyr
gwasanaethau a gofalwyr.
Mae’n cynrychioli’r camau nesaf wrth ddatblygu lleisiau defnyddwyr gwasanaethau
a gofalwyr yng Nghymru, gan ddangos y weledigaeth a’r uchelgais wrth gamu
ymlaen, a gosod mecanweithiau ar gyfer cyflawni’r gweledigaethau a’r nodau hynny.
Mae’r sylfaen dystiolaeth yn cefnogi effeithiolrwydd cydgynhyrchu mewn
gwasanaethau iechyd meddwl. Mae’r angen am fwy o hunanreolaeth a hawliau
i ddefnyddwyr gwasanaethau iechyd meddwl yn mynnu, ar sail foesegol, ein bod
yn hybu cydgynhyrchu; dyna’r peth doeth i’w wneud, ond dyna hefyd yw’r peth
iawn i’w wneud.

Terminoleg
Ystyr ‘cydgynhyrchu’
Defnyddir y term ‘cydgynhyrchu’ trwy gydol y canllawiau hyn i ddisgrifio gwaith
mewn partneriaeth â defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr, lle mae’r un faint o
barch yn bodoli ymhlith yr holl bartneriaid.
Mae arnynt gydgyfrifoldeb am ganlyniadau’r cydgynhyrchu, ac mae’r pŵer a’r
dylanwad wedi eu rhannu’n gyfartal. Mae’n digwydd ar bob lefel, o gydgynhyrchu
cynllun gofal unigolyn i gydgynhyrchu’r broses o ddarparu gwasanaeth, a
gwerthuso, a chydgynhyrchu strategaethau, polisïau a phrosesau craffu a sicrwydd.
Ni ddefnyddir y term ‘cydgynhyrchu’ mewn ffordd gyffredinol ar gyfer pob dull
ymgysylltu. Mae’n hanfodol fod hwn yn cael ei weld fel ymgysylltiad ar lefel uwch
wrth ddatblygu a chyflwyno darn o waith. Er enghraifft, nid cydgynhyrchu fyddai
defnyddiwr gwasanaeth neu ofalwr yn dod i siarad â thîm, onid yw’r tîm yn
gwneud darn o waith – er enghraifft Cynllun Gweithredu Adferiad Tîm.
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Mae yna nifer o ddiffiniadau gwahanol a mwy cymhleth ar gyfer cydgynhyrchu
(gweler y dolenni at Rwydwaith Cydgynhyrchu Cymru ac SCIE.
https://copronet.wales
https://www.scie.org.uk/co-production
Ystyr ymgysylltu
Yn y ddogfen hon, defnyddir y term ‘ymgysylltu’ fel term cyffredinol ar gyfer pob
math o ryngweithio cynhyrchiol rhwng defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr a
gweithwyr proffesiynol, rheolwyr, gweision sifil a gwleidyddion sy’n gysylltiedig â
phenderfyniadau am wasanaethau i bobl â materion iechyd meddwl, a’u gofalwyr.
Nod y rhyngweithio hwn yw cwblhau darn o waith, craffu ar y gwaith hwnnw neu
ei werthuso, llywodraethu sefydliad neu system neu ddylunio, cynllunio, darparu,
gwerthuso neu wella gwasanaeth.
Fe welwch chi o’r llwybr ymgysylltu (atodiad 2) fod y term ‘ymgysylltu’ yn cael
ei ddefnyddio hefyd i ddisgrifio’r cam ar y llwybr ymgysylltu lle bo unigolion yn
rhyngweithio â’r broses benderfynu ar sail untro neu fyrdymor iawn, a hynny fel
unigolion yn hytrach na chynrychiolwyr.
Ystyr arweinyddiaeth
Os mai diben cynnwys y defnyddwyr gwasanaethau, yn yr achos hwn, yw arwain
newid a dylanwadu ar newid, gallai hyn fod yn arweiniad gan ddefnyddwyr
gwasanaethau trwy ymgynghoriad neu hyfforddiant. Os yw defnyddiwr y
gwasanaeth yn rhannu ei stori er mwyn ysgogi dysgu gan y tîm, byddai hyn yn
‘ymgysylltu’ neu’n ‘ddylanwadu’ gan ddibynnu ar ganlyniadau’r gweithgaredd. Efallai
y bydd yr unigolyn yn cynrychioli defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr eraill, ac
efallai y byddant wedi bod trwy broses ddethol ar gyfer y darn hwn o waith.
Ystyr ‘Y Rheiny sy’n Gwneud Penderfyniadau’
Defnyddir y term ‘y rheiny sy’n gwneud penderfyniadau’ i ddisgrifio pob un
sy’n cymryd rhan yn y broses gydgynhyrchiol o wneud penderfyniadau. Mae’n
cynnwys defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr, staff sy’n darparu gwasanaethau,
rheolwyr, y rheiny sy’n gwneud polisïau, rheoleiddwyr, arolygwyr, academyddion a
gwleidyddion.
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Crynodeb Gweithredol
Mae’r ddogfen hon yn cyflwyno uchelgais y Fforwm i gynyddu cyfleoedd ar gyfer
gofalwyr a defnyddwyr gwasanaethau iechyd meddwl Cymru; mae’n grymuso
defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr i allu cymryd rhan mewn gweithgareddau
ymgysylltu ar sawl lefel, yn ôl eu dymuniad, eu hymroddiad, eu profiad a’u gallu
(gyda chymorth). Y nod yn y pendraw yw cydgynhyrchu’r holl wasanaethau,
strategaethau a pholisïau iechyd meddwl.
Mae angen gwella cyrhaeddiad cyfleoedd i ddefnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr
ac ansawdd y cyfleoedd hynny, yn ogystal ag amrywiaeth barn ac annibyniaeth
llais.
Yn Adran 1 – Ymgysylltu, mae’r canllawiau’n gosod egwyddorion cydgynhyrchu
da, cyn symud ymlaen i ddisgrifio’r rôl – hollbwysig o gefnogi ymgysylltiad a’r
peryglon cysylltiedig mewn perthynas ag annibyniaeth llais.
Mae’n cwmpasu llywodraethiant sylfaenol, gan gynnwys:
• cyfnod o amser yn y swydd
• nifer y defnyddwyr gwasanaethau a’r gofalwyr sy’n cael eu cynnwys mewn
cyfarfodydd
• hyfforddiant i ddefnyddwyr gwasanaethau, gofalwyr a staff
• cefnogaeth a goruchwyliaeth i gynrychiolwyr, gan gynnwys cymorth
cymheiriaid
• datblygu fframwaith moesegol a dyheadau, a rheoli pryderon.
Wedi cydnabod y diffyg cysondeb ymhlith safonau ledled Cymru ar hyn o bryd,
mae’r canllawiau hyn yn symud ymlaen i drafod:
• gweithredu
• disgwyliadau gofynnol, a sut fyddai’r rhain yn cael eu gweithredu
– gwerthuso
– gwarchod annibyniaeth llais
– creu strategaeth ymgysylltu
– sicrhau adnodd penodol i hwyluso ymgysylltiad
– adrodd ar gynnydd
– a gweithredu ar sail yr amcan ‘dim byd amdanom ni, hebom ni.’
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Mae Adran 2 – Recriwtio yn gosod ein huchelgeisiau ar gyfer dod â mwy o
ddefnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr i mewn i’r trafodaethau ynghylch gwella
gwasanaethau. Cydnabyddir bod y rhan fwyaf o bobl yn dod i gyfrannu yn dilyn
profiadau cymysg o gymorth gydag iechyd meddwl. Serch hynny, mae angen i ni
ddenu’r rheiny sydd wedi cael profiadau da, fel bod modd dysgu o brofiadau positif
hefyd. Mae’n bwysig amlinellu’r hyn sy’n gweithio, yn ogystal â’r hyn sydd ddim yn
gweithio.
Mae Adran 2 yn gosod yr uchelgais i ddatblygu’r Fforwm i gynrychioli defnyddwyr
gwasanaethau a gofalwyr yng Nghymru yn well, trwy gynyddu ei aelodaeth ac
amrywiaeth ei aelodaeth. Yna, mae’n gosod safon ofynnol i fudiadau sy’n darparu
gwasanaethau iechyd meddwl.
Y disgwyliad lleiaf yw y bydd gan sefydliadau adran ar eu strategaeth recriwtio yn
eu strategaeth ymgysylltu er mwyn denu defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr i
leisio’u barn, ar sail arfer gorau ym maes recriwtio defnyddwyr gwasanaethau a
gofalwyr. Bydd y strategaeth hon yn cael ei hadolygu’n rheolaidd a’i hadnewyddu.
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Mae Adran 3 – Gwobrwyo yn cyflwyno’r amcan o wobrwyo pobl am ymgysylltu
ar lefelau gwahanol ar hyd y llwybr ymgysylltu, gan gynnwys cymhelliant ariannol
ond heb fod yn gyfyngedig i hynny.
Mae’r adran hon yn gosod y lwfansau incwm i bobl ar fudd-daliadau gwahanol,
lefelau gwobrwyo disgwyliedig ar gyfer gweithgareddau gwahanol, a mathau
gwahanol o gyflogaeth y gellir eu defnyddio er mwyn talu pobl. Nid oes gan bobl
sy’n cael gwobrau anariannol unrhyw hawliau cyflogaeth cyfreithiol, ond mae
ganddynt hawliau dynol sylfaenol i urddas a thriniaeth deg. Mae’r adran ar fathau
o gyflogaeth yn cynnwys gwybodaeth am yr hawliau sydd gan bobl pan fyddant
yn cael eu cyflogi trwy ddulliau gwahanol.
Atodiadau
• Mae Atodiad 1 yn seiliedig ar fframweithiau gwerthuso ymgysylltiad ledled
y byd.
• Mae Atodiad 2 yn dangos y llwybr ymgysylltu.
• Mae Atodiad 3 yn enghraifft o broffil rôl.
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Adran 1:
Ymgysylltu

01
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Cyflwyniad
Y sefyllfa bresennol
Mae ymgysylltu eisoes ar waith ar amrywiol lefelau ledled Cymru, mewn
amrywiaeth o wasanaethau iechyd meddwl gwahanol. Ond, yn aml mae lefel yr
ymgysylltu wedi’i chyfyngu at y lefelau is ar y llwybr ac mae ansawdd y profiadau
yn amrywio’n fawr.
Mae yna nifer o enghreifftiau o arfer rhagorol, yn ogystal ag enghreifftiau lle mae
gwelliant yn hanfodol.
atebwch C3

Y Llwybr Ymgysylltu
Mae’r Llwybr Ymgysylltu yn seiliedig ar ysgol Arnstein (Arnstein S.R. 1969).
Mae’n dechrau ar y lefel ymgysylltu mwyaf sylfaenol – gwybodus – ac yn codi i’r
lefel uchaf – arwain.
O ran arwain, mae gan ddefnyddwyr gwasanaethau a/neu ofalwyr gyfrifoldeb
yn y pendraw dros ddarn o waith (ar y cyd â phartneriaid eraill neu ar wahân, er
enghraifft, fel ymchwilwyr sydd wedi goroesi). Efallai y bydd y prosiect wedi cael
ei gydgynhyrchu gyda gweithwyr proffesiynol neu bartneriaid eraill. Gwelir arwain
heb gynnwys rhanddeiliaid eraill mewn, er enghraifft:
• Hyfforddiant cyfoedion am hunanreolaeth neu ymwybyddiaeth o iechyd meddwl
• Gwaith ymgynghori
• Gwasanaethau sy’n cael eu harwain gan ddefnyddwyr gwasanaethau/gofalwyr
er enghraifft gwasanaethau cymorth mewn argyfwng a arweinir gan gyfoedion.
(e.e., Dial House, Leeds).
Gwelir enghreifftiau o gydarwain gwaith a gydgynhyrchir mewn pwyllgorau,
byrddau a grwpiau cenedlaethol lle mae defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr yn
rhannu atebolrwydd dros y gwaith a wneir.
Gellir ehangu ar yr hyn a nodwyd o dan ‘terminoleg’ uchod, trwy ddweud bod
cydgynhyrchu yn broses lle mae’r llwyth gwaith a chyfrifoldeb dros benderfyniadau
12 | Canllawiau Arfer Gorau Cymru

yn cael eu rhannu’n gyfartal. Rhennir y pŵer, y dylunio, y cynllunio, y cyflawni,
y rheolaeth, y gwerthuso a’r gwella. Efallai y bydd partneriaid ychwanegol
yn cael eu cynnwys yn ogystal â defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr. Mae
cydgynhyrchu yn dod â lefel uchel o ddylanwad sy’n gyfartal â phobl eraill yn y
broses benderfynu.
Ceir camau’r Llwybr Ymgysylltu yn Atodiad 2. Gellir cynnwys pobl ar unrhyw
lefel gan ddibynnu ar eu dymuniadau, eu hymroddiad, eu gallu (gyda chymorth
os oes angen) a’u profiad.

Yr Uchelgais i Gymru
Nod y Fforwm yw cynyddu cyfleoedd i ddefnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr yng
Nghymru i ymgysylltu ar ba lefel bynnag yn y Llwybr Ymgysylltu sy’n apelio atynt,
ac sy’n briodol i’w talentau (gyda chymorth os oes angen), ac i wneud y profiadau
o wneud hynny mor bositif ac adeiladol â phosibl.
Mae angen ehangu amrywiaeth y bobl sy’n cymryd rhan mewn gwaith ymgysylltu,
er mwyn sicrhau bod lleiafrifoedd a grwpiau dan anfantais yn cael eu cynrychioli’n
ddigonol. Mae angen i ddogfennau fod yn hygyrch i bawb.
Mae angen i lwybrau ar gyfer cynrychioli safbwyntiau unigol, sy’n bwydo fforymau
lleol, rhanbarthol a chenedlaethol, fod yn glir ac yn atebol a dylai fod ganddynt yr
adnoddau priodol.
Mae angen diogelu annibyniaeth llais defnyddiwr y gwasanaeth a’r gofalwr, a
lleihau a rheoli unrhyw risgiau i’r annibyniaeth honno.
Dylai pob gwasanaeth, sefydliad â chyfrifoldeb dros iechyd meddwl, a grŵp – sy’n
cyfrannu at benderfyniadau am iechyd meddwl, ddechrau o safbwynt o sicrhau
nad oes ‘unrhyw beth amdanom ni, hebom ni.’ Dylent fod yn symud lefel yr
ymgysylltiad ar hyd y llwybr tuag at gydgynhyrchu ac arweiniad gan ddefnyddwyr
gwasanaethau a/neu ofalwyr.
Yn y pendraw, dylai cydgynhyrchu ddigwydd ymhobman, gyda chefnogaeth
gweithgarwch ar bob lefel ymgysylltu arall, fel y safon ofynnol ar gyfer pob
penderfyniad sy’n ymwneud ag iechyd meddwl.
Ymgysylltu | 13

Er mwyn gwireddu’r uchelgais hon, bydd gofyn sicrhau mecanwaith cadarn i yrru
ymgysylltiad yng Nghymru. Ar hyn o bryd, mae’r Fforwm yn cynnwys pobl sydd
wedi cael eu penodi trwy broses recriwtio agored ar sail eu gallu, eu hymrwymiad
a’u profiad. Mae’r Fforwm yn ceisio:
• Gwella’r broses recriwtio hon trwy gynyddu dylanwad defnyddwyr
gwasanaethau a gofalwyr dros y rheiny sy’n cael eu penodi i’w cynrychioli,
(gweler Adran 2 – Recriwtio).
• Agor cyfleoedd trwy ymestyn aelodaeth i gynnwys pob defnyddiwr gwasanaeth
a gofalwr iechyd meddwl ar lefel leol (gweler Adran 2 – Recriwtio).
Mae hyn yn gosod y Fforwm yn y sefyllfa ddelfrydol i adeiladu ar gynnydd y 10
mlynedd ddiwethaf a gweithredu’r weledigaeth ar gyfer ymgysylltu dros y 10
mlynedd nesaf.
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Egwyddorion Cydgynhyrchu
Nid oes un diffiniad cyffredinol ar gyfer cydgynhyrchu. O ganlyniad, mae yna
weledigaethau gwahanol ynghylch yr egwyddorion. At ddibenion yr ymgynghoriad
hwn, adlewyrchir yr hyn sy’n bwysig i aelodau’r Fforwm yn yr egwyddorion canlynol:

Cydraddoldeb
Yr elfen allweddol yw cydraddoldeb gyda phob un arall sy’n rhan o’r broses
benderfynu. Dylai hyn gynnwys y canlynol:
Adnoddau – mae’r rhain yn cynnwys cyfarpar sylfaenol ar gyfer y gwaith
e.e., Adnoddau TG, gan gynnwys mynediad at fand eang a meddalwedd,
hyfforddiant, mynediad at ddesg, mynediad at wybodaeth/data perthnasol,
cymorth yn ôl yr angen e.e., gyda TG, ffôn, argraffydd, cyfeiriad e-bost ac
unrhyw adnoddau eraill sy’n angenrheidiol yn y dyfodol er mwyn iddynt allu
cymryd rhan yn effeithiol ac yn gyfartal.
Pŵer – Prosesau penderfynu cyfartal, er enghraifft penderfynu ar sail
consensws, gwneud penderfyniadau ar sail y mwyafrif, lle mae digon o
ddefnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr yn y grŵp iddynt allu gwneud
gwahaniaeth go iawn. Lle bo lleisiau defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr yn
lleiafrif, maent serch hynny yn cael yr un faint o ddylanwad o gymharu â lleisiau
eraill.
Mae pŵer cyfartal yn gofyn i ddefnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr gael llais
cyfartal wrth osod testunau ar gyfer yr agenda.
Mae mynediad cynnar at wybodaeth yn gyfartal i bawb. Dylai gwybodaeth fod
yn ddealladwy i bawb.
Iaith – Mae’r defnydd o iaith yn adlewyrchu perthnasoedd pŵer. Mae hyn
yn arbennig o wir ar lefel gofal unigolyn, lle mae gwir gydgynhyrchu yn
anghydnaws ag iaith sy’n rhoi’r fraint i bŵer pobl broffesiynol.
Enghraifft yw’r cymal “mae dan ofal y TIMC”.
Mae’r defnydd o jargon, iaith dechnegol, talfyriadau ac acronymau hefyd yn
allgau defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr rhag chwarae rhan lawn mewn
penderfyniadau.
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Mae ar weithwyr proffesiynol angen hyfforddiant a chymorth i adfyfyrio ar
eu defnydd iaith yn eu gwaith beunyddiol gyda defnyddwyr gwasanaethau a
gofalwyr.
Hygyrchedd cydgynhyrchu – mae’r broses a ddefnyddir i gydgynhyrchu yn
sicrhau bod pobl yn cael yr un cyfle i gymryd rhan yn gyfartal, a hynny yn y
ffordd sydd orau iddynt. Mae hyn yn cynnwys sicrhau bod digon o amser yn
cael ei glustnodi i alluogi i’r cydgynhyrchu ddigwydd, bod gwybodaeth yn cael
ei rhannu mewn fformatau sy’n ddealladwy, a bod gwybodaeth yn cael ei rhoi i
bawb ar yr un pryd.
Atebolrwydd – mae unigolion sy’n rhan o’r broses benderfynu yr un mor atebol
i’r cyhoedd.

Bri/Gwerth a Pharch
Mae defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr yn cael eu gwerthfawrogi a’u parchu’r
un faint â’r lleisiau eraill yn yr ystafell.

Dylanwad
Gwrandawir ar leisiau defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr, a chânt eu deall a’u
hystyried. Gellir dangos bod y materion sy’n bwysig i ddefnyddwyr gwasanaethau
a gofalwyr yn gwneud gwahaniaeth i’r penderfyniadau a wneir.
Dylai fod cyfleoedd i ddefnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr ddylanwadu o’r
dechrau’n deg.

Cyrhaeddiad
Dylai defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr fod yn rhan o’r ystod cyfan o
weithgareddau a fydd yn cyfrannu at ddarparu gwasanaethau. Mae’r rhain yn
cynnwys y canlynol:
• Cydgynhyrchu eu cynllun gofal a thriniaeth eu hunain
• Cydgynhyrchu penderfyniadau am opsiynau ar gyfer eu gofal nhw
• Cyd-ysgrifennu eu cofnodion clinigol eu hunain
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• Cydgynllunio a darparu hyfforddiant proffesiynol cyn cymhwyso ac ar ôl
cymhwyso
Mae’n arbennig o bwysig sefydlu cydgynhyrchu mewn hyfforddiant craidd a
thrwy gydol oes gweithio gweithiwr proffesiynol Mae cynnwys pobl yn cyfoethogi
hyfforddiant ac yn datblygu tosturi tuag at ddefnyddwyr gwasanaethau a
gofalwyr a gwell dealltwriaeth ohonynt
• Recriwtio staff
• Rheoleiddio proffesiynol
Mae’n hanfodol fod defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr yn chwarae rhan
ganolog wrth osod y safonau ar gyfer ymddygiad proffesiynol ac wrth gyflwyno
gweithdrefnau ymddygiad
• Ymchwil – Mae hyn yn pennu cyfeiriad y daith i wasanaethau iechyd meddwl, i
raddau helaeth. Mae’n hanfodol felly fod defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr
yn rhan o’r broses o bennu blaenoriaethau cyllid ar gyfer ymchwil a chynllunio
cwestiynau ymchwil. Mae’n annhebygol y bydd materion hanfodol, megis
cwestiynau am berthnasoedd therapiwtig effeithiol, pam mae therapi’n methu
a chyd-gynhyrchu ym maes therapi, ayb., yn cael eu blaenoriaethu onid yw
defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr yn cael llais
Mae gan ddefnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr flaenoriaethau fel Dialog
Agored, Cymorth Cymheiriaid, Hyfforddiant cymheiriaid/hunanreolaeth a lle
gweithgareddau ystyrlon a drysorir
• Gwerthuso gwasanaethau
• Prosiectau gwella
• Nodi blaenoriaethau ar gyfer cyllid a datblygiad
• Prosesau comisiynu a thendro ar gyfer gwasanaethau’r sector preifat a’r trydydd
sector
• Cydgynllunio strategaethau a pholisïau
• Craffu a llywodraethiant.
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Gwobrwyo
Gweler y Strategaeth Gwobrwyo a Chydnabyddiaeth.

Amrywiaeth a Chynwysoldeb
Gwneir pob ymdrech i sicrhau bod lleisiau pobl o gymunedau lleiafrifol neu
gymunedau sydd wedi eu hallgau, a phobl â diagnoses gwahanol, yn gallu
bwydo’u barn a’u safbwyntiau i grwpiau sy’n gwneud penderfyniadau.
Mae’n bwysig sicrhau hefyd fod pob barn yn cael ei chlywed, gan gynnwys
yr amrywiaeth o safbwyntiau sy’n bodoli ymhlith mwyafrifoedd.

Persbectifau a/neu Gynrychioldeb
Cyhyd â bod defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr â phrofiad bywyd go iawn
o faterion iechyd meddwl a/neu eu bod yn defnyddio gwasanaethau, gallant roi
persbectif mewn unrhyw broses gydgynhyrchu.
Er mwyn bod yn gynrychiadol, mae angen iddynt gael mynediad at ddefnyddwyr
gwasanaethau a gofalwyr a ffyrdd o gael gwybodaeth am eu barn a’u safbwyntiau.
Ar adegau, bydd angen i gynrychiolwyr siarad o’u profiad eu hunain a’u persbectif
eu hunain.
Rhaid bod gan gynrychiolwyr yr hyder i gefnogi aelodau eraill i fynegi eu barn.

Delio â gwrthdaro rhwng buddiannau
Cydnabyddir y gallai fod gwrthdaro rhwng buddiannau rhai cynrychiolwyr lle bo
ganddynt berthynas agos gyda grwpiau gwasanaethau eraill ac mewn perthynas
ag eitemau ar yr agenda. Gallai hyn gynnwys bod yn wirfoddolwr, yn aelod
cyflogedig o staff, yn ymddiriedolwr neu’n ddefnyddiwr gwasanaeth.

Hygyrchedd cynrychiolwyr i aelodau lleol
Dylai cynrychiolwyr fod yn hygyrch i aelodau lleol, a hynny’n ddelfrydol trwy
grwpiau lleol a grwpiau diddordeb arbennig.
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Effeithiolrwydd cynrychiolwyr
Byddai hyn yn gyfuniad o brofiad o wasanaethau iechyd meddwl a/neu broblemau
gyda’u lles meddyliol ynghyd â phrofiad a gallu i weithio fel cynrychiolydd mewn
grwpiau sy’n gwneud penderfyniadau.

Ymchwil i farn defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr
Mae ar gynrychiolwyr angen yr adnoddau i ddarganfod barn a phrofiadau bywyd
pobl mewn perthynas â gwasanaethau iechyd meddwl.
Mae cyfathrebu â chymunedau defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr yn hanfodol.
Mae’n bwysig diweddaru defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr ynghylch
trafodaethau a chynnydd.

Annibyniaeth llais
•
•
•
•

Cyfathrebu ymreolaethol gyda phartneriaid
Mynediad at bartneriaid heb fynd trwy drydydd parti
Amddiffyniad rhag dial gan sefydliad
Y rhyddid i siarad ac amddiffyniad rhag canlyniadau negyddol wrth siarad
yn onest ac yn barchus
• Rhyddid rhag pwysau gan bobl neu sefydliadau sydd â budd.
atebwch C4 – C6

Cydgynhyrchu Gofal a Thriniaeth
Mae cyd-destun pwysicaf cydgynhyrchu i’w weld mewn penderfyniadau a wnaed
gydag unigolion am eu gofal eu hunain. Mae Mesur Iechyd Meddwl (Cymru)
(2010) yn gosod y sylfeini ar gyfer cydgynhyrchu cynlluniau gofal a thriniaeth ac
mae Matrics Cymru yn cyflwyno’r uchelgais i ddarparu dewis o fodelau therapi
sy’n seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer pob defnyddiwr gwasanaeth sy’n cael ei
atgyfeirio ar gyfer seicotherapi. Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a
Llesiant (Cymru) (2014) yn hybu llais, dewis a rheolaeth mewn gofal.
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Defnyddir mesurau canlyniadau i werthuso gwasanaethau. Cydgynhyrchwyd y
gwaith i gydnabod yr angen i fesur canlyniadau gwasanaethau i ddefnyddwyr
gwasanaethau fel y maent yn berthnasol i’w nodau personol nhw (rhestrir
dogfennau a deddfwriaeth arall sy’n berthnasol i gydgynhyrchu yn atodiad 4).
Mae’r gwaith yn symud ymlaen fwyfwy yn Lloegr i gydgynhyrchu nodiadau
clinigol hefyd. Byddai gweithredu hyn yng Nghymru yn gam derbyniol ymlaen fel
mecanwaith i hybu diwylliant sy’n cydgynhyrchu mwy, er mwyn hybu adferiad pobl.
Mae dewisiadau am driniaeth a gofal, a’r risgiau yr ydych yn dewis eu cymryd, neu
beidio â’u cymryd, yn fater o urddas. Rhaid symud i ffwrdd oddi wrth fodelau gofal
sy’n seiliedig ar fathau gwahanol o orfodaeth, yn amrywio o ddylanwadu mewn
ffordd niweidiol i fygwth atal gwasanaethau neu anfon i’r ysbyty meddwl, a hyd
yn oed ataliad corfforol er mwyn gorfodi triniaethau.
Nid yw diwylliant o gydgynhyrchu yn gyson â gorfodaeth; mae’n gyson ag urddas
a hawliau defnyddwyr gwasanaethau. Mae cydgynhyrchu yn gyson ag atal
pobl rhag dysgu bod yn ddiymadferth a dibynnu ar wasanaethau, trwy uchafu
teimladau defnyddwyr gwasanaethau o reolaeth dros y dewisiadau sydd ganddynt
yn eu bywydau. Mae’n cefnogi ac yn gosod y sylfeini er mwyn i ddefnyddwyr
gwasanaethau gymryd cyfrifoldeb personol dros y penderfyniadau maen nhw’n
eu gwneud, sy’n effeithio ar eu hiechyd meddwl nhw eu hunain.
Cam hanfodol wrth gydgynhyrchu gofal a nodiadau clinigol yw newid yr iaith a
ddefnyddir gan gael gwared ar iaith sy’n cefnogi’r anghydbwysedd pŵer rhwng
gweithwyr proffesiynol a defnyddwyr gwasanaethau neu ofalwyr. Er enghraifft,
nid yw sôn fod person ‘dan’ weithiwr proffesiynol neu wasanaeth yn gyson â
chydgynhyrchu.
Yn y pendraw, mae cydgynhyrchu yn cydnabod arbenigedd defnyddwyr
gwasanaethau o ran yr hyn sy’n gweithio iddyn nhw, o ganlyniad i’w profiadau
bywyd a’u gwybodaeth am eu hunain. Mae cydgynhyrchu yn awgrymu bod profiad
bywyd yr un mor werthfawr a pherthnasol ag arbenigedd proffesiynol.
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Y rôl benodol o
gefnogi ymgysylltiad
Mae gan lawer o sefydliadau swyddi mewnol i gefnogi ymgysylltiad â defnyddwyr
gwasanaethau a gofalwyr (neu swyddogaeth Cynnwys y Cleifion a’r Cyhoedd),
gan gynnwys cyrff rheoleiddio proffesiynol, Ymddiriedolaethau GIG, Byrddau
Iechyd a sefydliadau’r trydydd sector.
Yn ogystal, yng Nghymru, mae’r Byrddau Iechyd a/neu wasanaethau
cymdeithasol yn comisiynu swyddi ymgysylltu â defnyddwyr gwasanaethau a
gofalwyr trwy sefydliadau’r trydydd sector. Mae rhai sefydliadau’n mynd ati’n
benodol i geisio cyflogi pobl sydd yn ddefnyddwyr gwasanaethau neu’n ofalwyr,
neu sydd wedi bod yn ddefnyddwyr gwasanaethau neu’n ofalwyr, yn y rolau hyn.
Yn fewnol, ni fyddai gweithwyr ymgysylltu cyflogedig yn cymryd lle cymorth y
trydydd sector gydag ymgysylltiad, oherwydd mae’n gorfod cadw hyd braich
oddi wrth y GIG. Byddai cyflogeion mewnol yn canolbwyntio’n fwy ar ddatblygu’r
diwylliant mewnol ar gyfer cydgynhyrchu ac ymgysylltu ac yn cefnogi staff llinell
flaen i fabwysiadu dull gweithredu rhagweithiol a chydgynhyrchiol ar gyfer gofal,
gwelliannau i wasanaethau a datblygiadau.
Budd recriwtio defnyddiwr gwasanaeth i’r rôl yw hon yw bod yr unigolyn yn mynd
i fod yn sympathetig i bersbectif defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr a bydd
yn haws cyfathrebu â nhw. Ond, mae yna berygl y gallen nhw, a’r sefydliad y
maen nhw’n gweithio iddo, feddwl y byddai’n dderbyniol iddynt fynychu grwpiau
penderfynu yn lle defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr yn y gymuned; ni fyddai
defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr yn y gymuned yn gallu gweld bod cyflogai
yn gallu darparu barn annibynnol neu gynrychiadol defnyddwyr gwasanaethau
neu ofalwyr, ac maent yn debygol o deimlo dicter ynghylch cael eu heithrio o
grwpiau sy’n penderfynu.
Cydnabyddir bod gan lawer o staff mewn sefydliadau sy’n darparu gwasanaethau
eu profiad bywyd eu hunain o faterion iechyd meddwl a gofalu am anwyliaid.
Serch hynny mae’n hanfodol bwysig peidio â defnyddio’r llais hwn ar draul
lleisiau’r rheiny sydd ddim wedi eu cyflogi ac sydd heb unrhyw gefndir hyfforddiant
yn y ddarpariaeth gwasanaethau iechyd meddwl.
Mae profiad o wasanaethau yn wahanol iawn os ydych yn dod i mewn iddynt
gyda dealltwriaeth o bersbectif staff a diwylliant y sefydliad. Gall hyn olygu bod
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y profiad yn fwy rhagfynegadwy, neu gallai staff wynebu stigma a gwahaniaethu
ychwanegol gan gydweithwyr wrth iddynt ddatgelu eu materion personol nhw.
Mae’n hanfodol fod y rheiny sy’n methu â dal swydd ac sy’n brwydro gyda budddaliadau, yn cael y cyfle i siarad drostynt eu hunain.
Mae profiad staff yn fonws wrth gydgynhyrchu lle mae eu profiad nhw eu hunain
yn gallu gwneud gwir gyfraniad, ond ni all fyth fod yn opsiwn yn lle annibyniaeth
llais o du allan i’r sefydliad, yn enwedig lle dewiswyd y llais allanol gan
ddefnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr eraill i’w cynrychioli.
Yn y cyd-destun hwn, mae rôl Gweithwyr Cymheiriaid mewn cydgynhyrchu
(tu hwnt i gydgynhyrchu gofal yr unigolion maen nhw’n gweithio gyda hwy, a’u
dylanwad gyda’r timau y maent yn gweithio gyda nhw) yn ddadleuol. Cawsant eu
dewis gan y sefydliad ac nid gan y bobl y byddent yn eu cynrychioli, ac maent yn
gyflogeion i’r sefydliad hwnnw ac felly mae yna wrthdaro rhwng eu buddiannau
wrth iddynt herio a darparu llais annibynnol. Mae sgiliau craidd gweithwyr
cymheiriaid yn wahanol i’r sgiliau craidd sy’n angenrheidiol ar gyfer cydgynhyrchu
ar lefel y sefydliad a’r system.
Fel gydag aelodau eraill o staff, mae eu rôl a’u profiad personol yn y sefydliad yn
amhrisiadwy ond ni all gymryd lle cyfraniad defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr
sy’n cael eu penodi’n annibynnol ac y mae ffocws eu set sgiliau yn bennaf ar
siarad cyhoeddus, dylanwadu, gwerthuso, craffu, adnabod risgiau i’r sefydliad,
rhoi sicrwydd a herio’n adeiladol.
Mae llais staff a gyflogir gan ddarparwyr gwasanaethau yn bwysig, a dylid ei
glywed. Ond, mae’r llais hwn yn ychwanegol at lais annibynnol cyfranwyr allanol
ac nid yn ei le. Mae angen sicrhau bod cydgynhyrchu ar waith mewn sefydliad fel
rhan annatod o ddiwylliant y sefydliad, a hefyd rhwng sefydliadau a lleisiau allanol
annibynnol. Nid dewis mohono – rhaid sicrhau’r ddau.
Mae angen i weithwyr ymgysylltu fod ar gael fel pwynt cyswllt i unrhyw un sydd
eisiau cymryd rhan.
Ar draws y byd mae yna lawer o enghreifftiau positif o systemau cymorth mewnol
ac allanol ar gyfer cynrychiolwyr yn gweithio’n dda ochr yn ochr.
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(Un enghraifft o arfer gorau yw’r gwasanaeth ‘See me’ ym Mirmingham).
Cafwyd tipyn o ddadlau ynghylch y trefniadau presennol ar gyfer swyddogion
cymorth wedi’u comisiynu yn y trydydd sector, sy’n awgrymu bod angen egluro’r
rôl a’r set sgiliau ar gyfer yr aelodau hyn o staff.
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Comisiynu Sefydliadau sy’n
cefnogi Cynrychiolwyr
Dylai defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr gyfrannu at:
• Ddatblygiad manyleb y gwasanaeth
• Cytuno ar hysbysebion a’u lleoliad (yn ychwanegol at unrhyw ofynion
hysbysebu sy’n seiliedig ar gyfraith a pholisi caffaeliad)
• Gwerthuso a chreu meini prawf ar gyfer tynnu rhestr fer
• Y broses o dynnu rhestr fer (lle mae yna hyblygrwydd o fewn gofynion
cyfreithiol)
• Y broses gyfweld a phenodi e.e., cytuno ar gwestiynau, aelodaeth y panel
cyfweld, trafod a chytuno ar sgôr a dylanwad meini prawf
• Creu’r gwaith adolygu a gwerthuso contract parhaus.
atebwch C7 – C9

Rolau sefydliadau’r trydydd sector sy’n cefnogi Cynrychiolwyr
Ein gweledigaeth a’n huchelgeisiau ar gyfer cymorth gan y trydydd sector
Mae’r Fforwm wedi cyfuno cydbrofiadau aelodau’r Fforwm ac ymchwil i arfer
gorau wrth gefnogi ymgysylltiad ar draws y byd, ac wedi cyflwyno’i weledigaeth
a’i uchelgais ar gyfer gwasanaethau cymorth isod.
Mae’n bwysig tanlinellu’r rôl botensial a hanfodol o gefnogi sefydliadau i ddatblygu
a chydlynu ymgysylltiad lleol gyda grŵp ehangach o ddefnyddwyr gwasanaethau
a gofalwyr, er mwyn goleuo gwaith cynrychiolwyr.
Cymorth i gynrychiolwyr gan sefydliadau’r trydydd sector neu gan
swyddogion cymorth ymgysylltu cyflogedig, cyn cyfarfodydd ac yn ystod
cyfarfodydd
Gall cynrychiolwyr ddisgwyl cymorth gyda’r canlynol:
Adnoddau
• Sicrhau bod cynrychiolwyr yn cael mynediad at yr adnoddau canlynol
– Costau/offer argraffu
– Offer TG i gael mynediad at negeseuon e-bost a chyfarfodydd
– Costau mynediad i’r rhyngrwyd
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– Meddalwedd
– Costau papurach
– Costau ffôn lle bo hynny’n ofynnol
– Nawdd i dalu am hyfforddiant i ddiwallu unrhyw anghenion a nodwyd
– Nawdd i fynd i gynadleddau perthnasol
– Costau teithio a chynhaliaeth
• Awgrymwyd bod y costau hyn yn dod o dan bennawd penodol yn y gyllideb
mewn Cytundebau Lefel Gwasanaeth ar gyfer ymgysylltu
• Mae angen i gynrychiolwyr allu clywed barn pobl heb gyfaddawdu ar eu
preifatrwydd.
Trefnu cyfarfodydd (gan gynnwys Byrddau Iechyd)
• Ystyried argaeledd cynrychiolwyr ar gyfer grwpiau llai/lleol e.e., dan 10 o bobl
• Sicrhau bod digon o rybudd cyn cyfarfodydd (pythefnos, o leiaf) trwy
amrywiaeth o ddulliau a sianelau cyfathrebu
• Blaengynllunio: yn ddelfrydol bydd cyfarfodydd yn cael eu trefnu ar gyfer y 12
mis nesaf
• Trefnu amseroedd cyfarfodydd er mwyn caniatáu cyfarfod cyn y cyfarfod ac er
mwyn osgoi traffig
• Sicrhau bod papurau’n cael eu derbyn mewn da bryd (o leiaf wythnos ymlaen
llaw) yn y fformat gofynnol
• Sicrhau bod papurau’n cael eu hanfon yn uniongyrchol at gynrychiolwyr ac nid
trwy sefydliadau trydydd sector
• Lle bod sefydliad cymorth hefyd yn trefnu grwpiau defnyddwyr gwasanaethau a
gofalwyr, sicrhau eu bod yn cael cyfle i drafod papurau cyn y prif gyfarfod
• Sicrhau mai dim ond un person cyswllt sy’n trefnu pob cyfarfod fel bod
negeseuon yn gyflawn ac yn gyson
• Sicrhau na ddefnyddir Microsoft Outlook i gyfathrebu â chynrychiolwyr, onid
ydych hefyd yn rhoi’r feddalwedd i’w galluogi i’w darllen.
Paratoi ar gyfer pob cyfarfod – gellir gwneud hyn mewn cyfarfod cyn cyfarfod:
• Sicrhau dealltwriaeth o’r papurau
• Trafod unrhyw faterion sy’n codi
• Bydd cynrychiolwyr yn gallu ymarfer cyflwyno’u barn
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• Bydd cynrychiolwyr yn gallu paratoi at gael eu barn wedi’i herio
• Darparu’r offer technegol angenrheidiol a chymorth/hyfforddiant (yn ôl yr angen)
• Sicrhau bod gan gynrychiolwyr bopeth y mae arnynt ei angen ar gyfer
cyfarfodydd, gan gynnwys eu hatgoffa o’r amser a’r dyddiad.
Cymorth personol
• Gwiriadau llesiant
• Help gyda hunanreolaeth pan fydd angen
• Gwiriad sgiliau a gallu e.e., ystyried anghenion hyfforddiant fel hunandrefnu,
cymorth i deithio a chydnabyddiaeth
• Talu costau mewn cyfarfodydd
• Delio â gwrthdaro rhwng personoliaethau
• Meithrin perthnasoedd gyda chynrychiolwyr partner
• Delio ag anghydbwysedd pŵer
• Delio â chwynion rhwng cynrychiolwyr
• Codi pryderon
• Adeiladu tîm a datblygu rheolau sylfaenol
• Mae angen cynrychiolwyr mwy profiadol i gefnogi cynrychiolwyr newydd Mae
hyn yn gofyn am sicrhau cyfnodau digon hir yn y swydd i ddarparu ar gyfer
cyfnodau pan fydd nifer y cynrychiolwyr newydd yn isel.
Cwrdd â disgwyliadau yn ystod cyfarfodydd
•
•
•
•

Lle y bo’n bosibl, cwrdd a chyfarch cynrychiolwyr cyn cyfarfod
Darparu ar gyfer anghenion ychwanegol unigol
Lluniaeth e.e., te, coffi a dŵr, o leiaf
Cefnogi defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr i gyflwyno safbwyntiau
cynrychiolwyr sy’n absennol
• Sicrhau y rhoddir yr un faint o werth i lais cynrychiolwyr
• Trin pob un ag urddas a pharch
• Dangosir rheolau sylfaenol ar ddechrau pob cyfarfod a chânt eu dilyn gan bob
aelod o’r grŵp.
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Disgwyliadau ar ôl cyfarfodydd
• Rhoi cymorth i gynrychiolwyr ar ôl cyfarfodydd
– cefnogi cynrychiolwyr i adrodd yn ôl ar ganlyniadau cyfarfod
– cefnogi cynrychiolwyr gydag unrhyw gamau gweithredu y maent yn rhan
ohonynt
– dosbarthu cofnodion cyfarfodydd yn brydlon
– briffio a gwirio llesiant, yn ddelfrydol mewn cyfarfod grŵp
– cymorth un i un os oes ei angen.
Cyfathrebu rhwng cyfarfodydd
• Nid yw’r sefydliad cymorth yn ganolwr rhwng cynrychiolwyr ac aelodau eraill y
pwyllgor a rhanddeiliaid
• Mae gan gynrychiolwyr yr hawl i siarad â sefydliadau ac aelodau’r pwyllgor a
rhanddeiliaid yn uniongyrchol
• Bydd sefydliadau cymorth yn rhoi cymorth ond nid ydynt yn dylanwadu ar
y negeseuon gan gynrychiolwyr
• Nid oes angen i gynrychiolwyr gytuno â’i gilydd, o angenrheidrwydd
• Lle gofynnir am hynny, bydd sefydliadau yn rhoi cymorth i gynrychiolwyr
gyfathrebu ag aelodau pwyllgorau a rhanddeiliaid
• Rhaid i unrhyw gyfarfodydd am gynrychiolaeth neu brofiad defnyddwyr
gwasanaethau neu ofalwyr, gynnwys cynrychiolwyr
• Dylai cynrychiolwyr fod yn gallu cael cyfarfodydd heb gymorth y trydydd sector
os ydynt yn dewis gwneud hynny.
Recriwtio Cynrychiolwyr
• Mae cyfnodau swyddi yn adlewyrchu:
– cymhlethdod y rôl
– yr angen i ddod i adnabod y busnes
– yr angen i ddatblygu effeithiolrwydd
– amser i ymarfer ar frig eu perfformiad
– ac amser i drosglwyddo gwybodaeth a phrofiad at gynrychiolwyr newydd
• Rhoddir rhybudd o chwe mis neu o leiaf ddau gyfarfod o’r Bwrdd Partneriaeth
Lleol os yw cyfnod cynrychiolydd yn y swydd yn mynd i ddod i ben
• Ni cheir tîm hollol newydd o gynrychiolwyr i gyd ar yr un pryd, er mwyn sicrhau
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•

•
•
•

•

bod modd trosglwyddo gwybodaeth ac arbenigedd i gynrychiolwyr newydd, ac i
sicrhau bod cynrychiolwyr profiadol ac effeithiol ar y Bwrdd Partneriaeth Lleol ar
bob adeg
Mae rhai cynrychiolwyr yn teimlo y dylid cael cynrychiolaeth o bob ardal
awdurdod lleol. O ystyried y gwahaniaethau yn y boblogaeth a hygyrchedd
safleoedd cyfarfodydd, mae hyn yn anodd mewn rhai ardaloedd, lle gallai fod
prinder pobl i weithredu
Gwneir penderfyniadau am gyfnodau lleiaf swyddi yn genedlaethol gan y
Fforwm. Gellir mynd dros y cyfnodau hyn yn lleol ond ni ddylid eu lleihau
Penodir o leiaf ddau ddefnyddiwr gwasanaeth a dau ofalwr fel cynrychiolwyr ar
bob Bwrdd Partneriaeth Lleol
Er mwyn cynyddu tryloywder a lleihau’r risg o wrthdaro rhwng buddiannau
mudiadau’r trydydd sector, y Bwrdd Partneriaeth cyfan sy’n gwneud
penderfyniadau am gyfnodau swyddi a phenodi cynrychiolwyr newydd, ac
mae hyn yn cynnwys cynrychiolwyr defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr, yn
ddelfrydol fel rhan o strategaeth ymgysylltu leol y mae’r bwrdd wedi cytuno arni
Mae yna strategaeth ymadael deg ac urddasol pan fydd cyfnod cynrychiolydd
yn dod i ben, a gallai hyn gynnwys eu cadw ymlaen i fentora cynrychiolwyr
newydd eu penodi.

Ystyriaethau Eraill
• Dylai fod tryloywder ynghylch dyraniadau yn y gyllideb ar gyfer cyfranogiad
mewn iechyd meddwl, a hynny yn y trydydd sector ac mewn mudiadau eraill
• Dylai cyllidebau ar gyfer gweithgareddau fod yn dryloyw a dylid gwneud
penderfyniadau ynghylch sut mae arian yn cael ei ddefnyddio gyda defnyddwyr
gwasanaethau a gofalwyr lleol
• Mae yna bolisi cadarn ar gyfer delio â bwlio ac aflonyddu, gan gynnwys
ymchwilio a gweithredu, o fewn y sefydliad cymorth, a bydd hefyd yn berthnasol
i ddefnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr sy’n cymryd rhan
mewn gweithgareddau ymgysylltu
• Bydd gan sefydliadau bolisi clir a hygyrch ar gyfer delio ag achwyniadau a
chwynion, gan gynnwys rhai am fudiadau cymorth y trydydd sector, a bydd
proses apelio annibynnol. Bydd polisïau yn cael eu nodi o’r cychwyn ynghylch
yr hyn fydd yn digwydd os bydd pethau’n mynd o’u lle. Petai staff y GIG yn bwlio
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•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•

cynrychiolydd, byddai’r broses ‘Gweithio i Wella’ yn cael ei defnyddio
Bydd mudiadau cymorth yn cefnogi cynrychiolwyr i ymgysylltu â defnyddwyr
gwasanaethau a gofalwyr lleol eraill yn y gymuned
Anogir cynrychiolwyr defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr i fynd ati i drefnu eu
gwaith e hunain, er enghraifft trwy gynlluniau gweithredu
Bydd mudiadau cymorth yn cefnogi cynrychiolwyr i gynnal ymchwil i farn pobl
am wasanaethau iechyd meddwl yn yr ardal e.e., datblygu a dadansoddi
arolygon
Cefnogir unigolion i gymryd rhan mewn prosesau recriwtio
Sicrheir bod defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr yn cael eu cynrychioli’n iawn
mewn unrhyw gyfarfod am ymgysylltu
Dylai defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr fod yn rhan o’r broses o ddewis pa
gynrychiolwyr sy’n mynd i ba gyfarfodydd, trwy fynegi diddordeb
Dylai fod cynrychiolwyr wrth gefn rhag ofn bod cynrychiolydd yn methu â mynd i
gyfarfod
Mae pobl sydd ddim yn gynrychiolwyr y Bwrdd Partneriaeth Lleol yn mynd i
rai cyfarfodydd, er enghraifft is-grwpiau. Mae angen i gynrychiolwyr y Bwrdd
Partneriaeth Lleol wybod pwy yw’r bobl hyn a dylent gael cyfle i drafod â nhw a
chael gwybod beth sy’n digwydd yn eu hardal
Mae defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr yn cael cydnabyddiaeth am y gwaith
a wneir
Mae defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr yn cael eu gwahodd i unrhyw
werthusiad o’u gwaith nhw eu hunain
Mae defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr yn cael eu cynnwys wrth wobrwyo
a phennu targedau perfformiad ac yng ngwerthusiadau blynyddol Cytundebau
Lefel Gwasanaeth ar gyfer mudiadau cymorth y trydydd sector a pherfformiad
unigol staff y trydydd sector sy’n gweithio’n uniongyrchol gyda nhw
Mae defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr yn rhan o’r broses o ddewis staff
a fydd yn cefnogi cynrychiolwyr, gan gynnwys yr adegau pan fo hyn yn golygu
ailddyrannu rolau’n fewnol neu ddyrchafiad o waith gwirfoddol. Mae hyn yn
ofynnol er mwyn sicrhau bod y broses yn agored, yn deg ac yn dryloyw ac i
sicrhau bod y penodiad yn diwallu anghenion cynrychiolwyr.
atebwch C10 – C11
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Lle mae’n anodd dilyn arfer gorau wrth recriwtio ar gyfer sefydliadau’r trydydd
sector, oherwydd gofynion undebau a chyfreithiol mewn sefydliadau mwy o faint
(fel y GIG), dylai sefydliadau ystyried y canlynol:
• Nodi polisïau recriwtio sydd eisoes yn bodoli ac ystyried y fanyleb person a
awgrymir yn atodiad 3, os ydynt yn recriwtio cynrychiolwyr yn uniongyrchol
• Ystyried a ddylid sefydlu rolau cyflogedig rhan-amser – ffurfiol neu a ddylid
mabwysiadu polisi treuliau/cydnabyddiaeth sy’n sicrhau bod y rheiny sy’n
mynd i grwpiau sy’n penderfynu fel gwesteion cydgynhyrchu, yn cael eu talu’n
ddigonol
• Ystyried a fyddai caffael partner yn y sector gwirfoddol neu benodi arweinydd
cymheiriaid ar gyfer cydgynhyrchu yn helpu darparu cymorth digonol a phwynt
cyswllt i gynrychiolwyr a fydd yn ymgysylltu mewn cyfarfodydd, digwyddiadau
neu brosiectau
• Annog a gwahodd adolygiad a deialog rheolaidd ynghylch sut mae’r polisi
recriwtio yn mynd, a bod yn barod i roi sylw i unrhyw bryderon neu syniadau
yn rheolaidd er mwyn uchafu buddion a sicrhau llesiant y rheiny sy’n rhannu
profiad bywyd.

Crynodeb
Mae defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr eisiau rôl sydd yn fwy cydgynhyrchiol
o lawer, wrth bennu’r Cytundebau Lefel Gwasanaeth ar gyfer ymgysylltu â
defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr ac wrth ddewis yr aelodau o staff sy’n
gweithio gyda nhw trwy’r Cytundebau Lefel Gwasanaeth hynny. Maent eisiau:
• adnoddau teg i wneud eu gwaith o gymharu â sefydliadau partner/staff eraill
• cymorth priodol ar gyfer eu rôl
• eu bod yn gallu darparu llais sy’n hollol annibynnol rhag unrhyw ddylanwad
allanol (gan gynnwys dylanwad y trydydd sector), sy’n dod gan ddefnyddwyr
gwasanaethau a gofalwyr heb fynd trwy unrhyw unigolyn neu sefydliad procsi.
Maent hefyd eisiau amodau gwaith teg, sy’n gwobrwyo’u hymrwymiad a’u profiad
ac yn cynnig strategaeth ymadael urddasol a phositif, er enghraifft eu cadw
ymlaen i fentora recriwtiaid newydd.
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Argymhellion
Bydd y Fforwm yn gweithio gydag asiantau perthnasol, gan gynnwys y Byrddau
Iechyd Lleol, i ddatblygu templed sengl ar gyfer Cytundebau Lefel Gwasanaeth
i’w ddefnyddio ledled Cymru, er mwyn hybu gwell cysondeb yn y cymorth ar gyfer
ymgysylltu.
Bydd y Fforwm yn cyd-ddatblygu disgrifiad rôl cenedlaethol i bobl sy’n cefnogi
ymgysylltiad defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr, a chynrychiolwyr.
atebwch C12
Bydd y Fforwm yn arwain ar gydgynhyrchu fframwaith cymhwysedd i bobl sy’n
cefnogi ymgysylltiad defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr, a chynrychiolwyr.
atebwch C13 – C14
Nod y Fforwm yw arwain ar gydgynhyrchu a chyflwyno hyfforddiant i bobl sy’n
cefnogi ymgysylltiad defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr a chynrychiolwyr.
Mae angen sicrhau bod cystadleuaeth iach ar gyfer Cytundebau Lefel
Gwasanaeth er mwyn sicrhau nad yw sefydliadau yn dod yn rhy hunanfodlon
ynghylch cadw’u Cytundeb Lefel Gwasanaeth ac yn gadael i ansawdd y
gwasanaeth lithro.
Er mwyn sicrhau mwy o dryloywder, dylai sefydliadau trydydd sector sydd â
Chytundebau Lefel Gwasanaeth ar gyfer ymgysylltu fod yn atebol yn gyhoeddus:
gan ddatgan canlyniadau gwariant trwy adrodd yn flynyddol.
Mae angen sicrhau bod proses gydgynhyrchu ar waith er mwyn i ddefnyddwyr
gwasanaethau a gofalwyr ddal sefydliadau cymorth a gefnogir ganddynt i gyfrif,
ynghyd â’r sefydliad sy’n comisiynu.
atebwch C15 – C16
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Llywodraethiant
Cyfnodau swyddi
Ar hyn o bryd, sefydliadau sy’n penderfynu ar gyfnodau aelodaeth yn lleol, ac mae
hyn wedi arwain at ddiffyg cysondeb a thryloywder ar draws ardaloedd gwahanol
yng Nghymru. Ar gyfer cynrychiolwyr y Bwrdd Partneriaeth Lleol, dylai cyfnodau
swyddi fod yn gyfartal ledled Cymru. Ar hyn o bryd, mae cyfnodau swyddi yn
amrywio, o ddwy flynedd i cyhyd ag y mae’r unigolyn eisiau gwasanaethu.
Roedd yr achosion lle bo aelodau’n gallu gwasanaethu cyhyd ag yr oeddent
yn ei ddymuno yn ganlyniad i ddiffyg cyfnodau swydd i aelodau eraill y Bwrdd
Partneriaeth. Teimlwyd bod angen sicrhau telerau cyfartal i bawb. Mae’r ddadl
hon yr un mor ddilys yn ardaloedd byrddau iechyd eraill. Dylai fod gan aelodau
cyflogedig y Bwrdd Partneriaeth ac aelodau sy’n ddefnyddwyr gwasanaethau ac
yn ofalwyr, yr un cyfnodau swydd.
Yn gyffredinol, dylai cyfnodau swyddi adlewyrchu cymhlethdod y gwaith ac
amlder y cyfarfodydd. Mae ar gynrychiolwyr angen digon o amser i gyfarwyddo
â’r diwylliant, i ddysgu natur y gwaith, i ddatblygu perthnasoedd gweithio da ac
effeithiolrwydd, ac i drosglwyddo’u dysgu at gynrychiolwyr newydd cyn iddynt
adael.
Wrth gynllunio olyniaeth bydd angen i gyfnodau swyddi orgyffwrdd er mwyn
sicrhau bod modd sefydlu cynrychiolwyr newydd i’r sefydliad cyn i’r cynrychiolwyr
profiadol adael.
Argymhellir bod cyfnodau swydd lleiaf ar gyfer cynrychiolwyr ar y Bwrdd
Partneriaeth Lleol yn cael eu gosod yn genedlaethol gan y Fforwm. Gall unrhyw
unigolyn barhau fel cynrychiolydd am ddau dymor, o leiaf. Gellir parhau yn hirach
na’r amodau hyn yn lleol, ond ni ddylid eu lleihau.
Mae’n ymddangos yn rhesymol disgwyl o leiaf:
•
•
•
•

3 chyfarfod i gynrychiolwyr ddod yn gyfarwydd â rôl newydd
3 chyfarfod i ddod yn effeithiol
3 chyfarfod i weithio ar frig eu perfformiad, a
3 chyfarfod i drosglwyddo’u gwybodaeth at recriwtiaid newydd.

Os bydd cynrychiolwyr yn gwasanaethu am 2 dymor, o leiaf, byddant yn gallu
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perfformio ar lefel uwch am gyfnod hirach. I ddefnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr,
a sefydliadau, mae cyfraniad a chynrychiolaeth effeithiol yn allweddol i lwyddo.
Po fwyaf cyfyngedig yw cyfnod y swydd, y mwyaf o gynrychiolwyr fydd eu hangen
gydag amser, ond mae yna gronfa gyfyngedig o bobl sy’n barod i wneud y
gwaith hwn ac yn gallu ei wneud. Efallai y byddai mwy o bobl ar gael petai pobl
yn cael cynnig cydnabyddiaeth am y rolau hyn (gweler yr adran ar Wobrwyo a
chydnabyddiaeth).
Mae cyfnodau swydd byr yn atal cyfleoedd ar gyfer dilyniant, a datblygiad gyrfa.
Mewn rhai Byrddau Iechyd Lleol, mae defnyddwyr gwasanaethau yn – cadeirio
cyfarfodydd y Bwrdd Partneriaeth Iechyd Meddwl Lleol. Ni fyddai hyn yn bosibl
petai cyfnodau swyddi yn gyfyngedig.
Mae – pobl yn buddsoddi llawer o amser ac ymdrech i ddod i berfformio’n dda
yn y rôl gynrychioli. Dylid gwobrwyo’r ymrwymiad hwn, yn hytrach na cholli
talent o’r system yn gyson. Mae yna ofn y bydd pobl sy’n aros ar fyrddau neu
bwyllgorau am gyfnod hir yn colli annibyniaeth eu llais. Mae profiad o waith
partneriaeth llwyddiannus yn dangos, mewn gwirionedd, mai prin fydd defnyddwyr
gwasanaethau a gofalwyr sy’n herio’n effeithiol ac yn adeiladol yn colli eu ‘tân’
gydag amser, a’u bod yn parhau i gynrychioli eu cymuned yn deg ac i fod yn
eiriolydd teg drosti.
Mae’n bwysig fod cyfnodau swyddi’n cael eu cyflwyno yn y strategaeth ymgysylltu
leol, er mwyn sicrhau bod y polisi’n dryloyw. Mae’n bwysig fod diwedd cyfnod
swydd yn cael ei nodi’n glir ymlaen llaw, fel nad yw’ n dod yn syndod.
Lle bo cyfnodau swyddi’n gyfyngedig, mae angen sicrhau bod strategaeth
ymadael deg ac urddasol ar waith. Argymhellir bod cynrychiolwyr sy’n ymddeol
yn cael cynnig y cyfle i fentora, cefnogi a goruchwylio cynrychiolwyr presennol,
a lle na fydd cynrychiolwyr presennol yn gallu bod mewn cyfarfod eu bod yn
mynd i’r cyfarfod ar eu rhan. – Gellid hefyd cynnig rolau cynrychioli eraill iddynt ar
bwyllgorau a grwpiau nad yw cynrychiolwyr y Bwrdd Partneriaeth Lleol yn mynd
iddynt yn draddodiadol.
atebwch C17
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Nifer y cynrychiolwyr sy’n mynychu cyfarfodydd
Mae angen cytuno ar nifer y cynrychiolwyr sy’n mynychu cyfarfodydd fel rhan o’r
strategaethau ymgysylltu a recriwtio. Mae deinameg grŵp yn pennu bod angen o
leiaf ddau berson o grŵp lleiafrifol er mwyn affeithio diwylliant a phenderfyniadau’r
grŵp. Fel egwyddor gyffredinol, dylai fod o leiaf ddau ddefnyddiwr gwasanaeth a
dau ofalwr ymhob grŵp sy’n gwneud penderfyniadau.
Ar gyfer grwpiau gorchwyl a gorffen bach iawn, efallai y bydd angen niferoedd llai.
O ystyried natur materion Iechyd Meddwl a gofal, mae angen sicrhau bod digon
o recriwtiaid ar gael i gymryd lle unigolion sydd i ffwrdd yn sâl neu sydd ddim ar
gael oherwydd dyletswyddau gofalu.
Mae profiad yn awgrymu y byddai’r broses fwyaf effeithiol yn cynnwys tîm o
gynrychiolwyr sy’n gallu cefnogi ei gilydd a rhannu’r llwyth gwaith yn ôl yr angen.
Un dull gweithredu o’r fath fyddai cael penodai a gefnogir gan ‘gyfaill’, sy’n
cymryd yr awenau pan na fydd y penodai ar gael. Mae cael mwy o ddefnyddwyr
gwasanaethau a gofalwyr o amgylch y bwrdd yn helpu egluro – safbwyntiau lle
mae safbwyntiau yn ymdebygu neu’n wahanol. Bydd yn dueddol o arwain at
gyfraniadau mwy creadigol ac adlewyrchiad mwy effeithiol o’r realiti – ynghylch
y ffordd y mae gwaith y grŵp yn effeithio ar y broses o gyflwyno gwasanaethau.
Argymhellir bod o leiaf ddau gynrychiolydd defnyddwyr gwasanaethau a dau
gynrychiolydd gofalwyr ar bob corff sy’n gwneud penderfyniadau, a bod timau
cynrychiolwyr yn cael eu hymgysylltu lle bynnag y bo hynny’n bosibl, er mwyn
sicrhau presenoldeb llawn i gefnogi’r broses o gynllunio olyniaeth ac i ddarparu
rôl ar gyfer cynrychiolwyr sydd wedi ymddeol.
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Hyfforddiant
Mae’n bwysig nad yw diffyg hyfforddiant yn rhwystro pobl rhag cymryd rhan mewn
gweithgareddau ymgysylltu. Gellir gweld hyfforddiant fel gwobr am ymroddiad.
Mae presenoldeb mewn hyfforddiant yn dangos ymrwymiad ac yn dystiolaeth o’r
gallu i symud ymlaen at rolau sydd â mwy o gyfrifoldeb.
Mae ar bartneriaid eraill angen hyfforddiant hefyd ynghylch sut i weithio mewn
ffordd gydgynhyrchiol gyda defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr. Byddai hyn
yn cael ei gydgynllunio a’i gydgyflwyno orau gyda defnyddwyr gwasanaethau a
gofalwyr.
Argymhellir bod y Fforwm yn arwain ar ddatblygu rhestr o opsiynau hyfforddiant
i ddefnyddwyr gwasanaethau, gofalwyr a phartneriaid a allai gynnwys:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

cydgynhyrchu
goruchwylio cymheiriaid
ysgrifennu adroddiadau, polisïau a strategaethau
diogelu
craffu
prosesau sicrhau
rheoli risg ar lefel sefydliad
cyflwyno hyfforddiant
rheoli gwrthdaro rhwng buddiannau
egwyddorion Nolan ac egwyddorion llywodraethu o amgylch y dinesydd
amrywiaeth a chynhwysiant
sgiliau gwerthuso ac ymchwilio i farn.
atebwch C18
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Atebolrwydd Cynrychiolwyr
Mae’n hanfodol cael y mater hwn yn iawn gan ei fod yn cysylltu at annibyniaeth
llais. Mae’n bwysig nad yw pobl yn cael eu disgyblu neu ddiswyddo oherwydd
eu barn, am eu bod yn herio’r sefyllfa fel y mae, neu am eu bod yn cysylltu’n
uniongyrchol â staff ar drywydd eu rôl fel cynrychiolydd.
Mae llawer o gynrychiolwyr a’r rheiny y maent yn eu cynrychioli yn teimlo’n gryf
y dylai cynrychiolwyr fod yn atebol i’r bobl y maent yn eu cynrychioli yn unig.
Mae hefyd yn hanfodol bod yn glir ynghylch y gwahaniaethau rhwng atebolrwydd
a chymorth.
Mae trafodaethau cynnar yn awgrymu pryderon ynghylch canfyddiad o
atebolrwydd i weithwyr ymgysylltu, sydd â’r dasg o gefnogi cynrychiolwyr. Trafodir
canlyniadau hyn isod yn fwy manwl.
Mae’r trefniant hwn hefyd yn codi cwestiwn am atebolrwydd gweithwyr ymgysylltu.
Mae’r opsiynau posibl yn cynnwys atebolrwydd trwy’r Fforwm. Efallai na fydd
hyn yn dderbyniol i gynrychiolwyr sydd ddim wedi eu cysylltu ato ar hyn o bryd.
Wrth gwrs, gallant ddod yn aelodau neu’n aelodau cysylltiol eu hunain a chael
rhywfaint o lais yn y ffordd y caiff y Fforwm ei redeg ac felly rhywfaint o ymdeimlad
o berchnogaeth dros ei rôl.
Opsiwn arall fyddai cael sefydliad annibynnol ar wahân gyda chylch gwaith
penodol i reoli cynrychiolwyr defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr ymhob cyddestun ledled Cymru. Yn amlwg, byddai goblygiadau i hyn o ran adnoddau.
Cyn belled ag sy’n bosibl, mae angen i unrhyw drefniant gael caniatâd defnyddwyr
gwasanaethau a gofalwyr.
atebwch C19 – C21
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Rheoli llinell cynrychiolwyr
Gall hwn fod yn fater dadleuol lle mae cynrychiolwyr, fel gwleidyddion, yn bennaf
atebol i’r defnyddwyr gwasanaethau a’r gofalwyr y maent yn eu cynrychioli.
Mae’n bwysig nad sefydliadau cymorth sy’n darparu’r swyddogaeth rheoli llinell.
Dylai cynrychiolwyr fod mewn sefyllfa i werthuso eu sefydliadau cymorth, ac
felly byddai’n wrthdaro rhwng buddiannau petai’r sefydliad cymorth yn prosesu’r
swyddogaeth oruchwylio, neu benderfyniadau am ddiswyddiad.
Mae’n bwysig fod gan gynrychiolwyr hawliau tebyg i’r rheiny y mae cyflogeion yn
eu cael, o ran diswyddiad. Dylai fod sawl cam i’r broses a digon o gyfleoedd i gael
cymorth ac i ddysgu er mwyn datrys unrhyw faterion yn ymwneud â pherfformiad.
Yn yr hirdymor, efallai y bydd angen i ni ddatblygu strwythurau llywodraethu a/
neu reoli pellach a arweinir gan ddefnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr. Gallai’r
Fforwm chwarae rhan yn y broses o ddatblygu’r rhain.
Mae trafodaethau cynnar yn awgrymu’r angen i ddatblygu proses genedlaethol i
reoli safonau gwaith i gynrychiolwyr fel y disgrifir uchod. Byddai grŵp cenedlaethol
yn ymchwilio i unrhyw gwynion neu bryderon am gynrychiolwyr. Byddai cod
moeseg er mwyn egluro’r safonau a ddisgwylir.
atebwch C22
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Cymorth a goruchwyliaeth i gynrychiolwyr
Mae cymorth a goruchwyliaeth yn bwysig i’r holl ddefnyddwyr gwasanaethau a
gofalwyr sydd â rôl barhaus mewn cydgynhyrchu ac arwain, er enghraifft gwaith
ar fyrddau, pwyllgorau a gweithgorau, neu gyfrifoldebau hyfforddiant parhaus.
Nid yw’n gyfyngedig i aelodau’r Fforwm. Efallai y bydd pobl sy’n cyflawni
dyletswyddau untro, er enghraifft cymryd rhan mewn paneli recriwtio, angen
hyfforddant os nad ydynt eisoes â phrofiad ym maes recriwtio, ond efallai na fydd
arnynt angen goruchwyliaeth a chymorth parhaus.
Cymorth
Byddai’n ddefnyddiol petai’r cymorth yn annibynnol i’r oruchwyliaeth. Fel gyda
rheoli llinell, gallai darparu cymorth a goruchwyliaeth greu gwrthdaro rhwng
buddiannau.
Mae ymgysylltiad yn fwy hygyrch lle bo mudiad cyswllt neu berson cyswllt yn
bodoli sy’n gallu cydlynu ceisiadau am ymgysylltiad trwy sicrhau bod unrhyw
gyfleoedd yn cael cyhoeddusrwydd da ymhlith defnyddwyr gwasanaethau a
gofalwyr sy’n awyddus i gymryd rhan. Mae’n hanfodol sicrhau cymorth gweinyddol
i drefnu cyfarfodydd defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr mewn ardal leol.
Mae angen sicrhau bod cymorth ar gael ar gyfer yr adegau hynny pan fydd
ymgysylltiad yn sbarduno gofid meddyliol.
Mae angen i gynrychiolwyr deimlo eu bod wedi eu cefnogi a bod pobl yn gwrando
arnynt.
Mae angen darparu adnoddau er mwyn rhoi gwybodaeth, hyfforddiant a chymorth
i’r rheiny sy’n darparu llais defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr.
Bydd hyn yn gofyn am fynediad at weithiwr i ddarparu cymorth ac i hwyluso’r
cymorth hwn. Gallai hyn gael ei ddirprwyo i fudiad allanol yn y trydydd sector,
er enghraifft ar gyfer gwaith partneriaeth.
Mae rhai sefydliadau yn teimlo ei bod yn gynhyrchiol cyflogi eu swyddogion
ymgysylltu a gwerthuso nhw eu hunain i gefnogi’r gwaith o ddatblygu eu
strategaeth ymgysylltu a’i weithredu, yn fewnol. Mae yna lawer o enghreifftiau
rhagorol yn y Deyrnas Unedig a thramor o’r ddau fodel, gan gynnwys enghreifftiau
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ohonynt yn gweithio’n dda gyda’i gilydd.
Mae yna uchelgais i ddatblygu sefydliadau’r trydydd sector a arweinir gan
ddefnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr i wneud y gwaith hwn mewn rhai
ardaloedd.
(Enghraifft o sefydliad sy’n cyflogi defnyddiwr gwasanaethau yn y rôl i’w
hychwanegu e.e., model Birmingham)
Goruchwyliaeth
Mae cynrychiolwyr wedi mynegi dymuniad i gael person penodol i drafod eu rôl
gyda nhw. Byddai goruchwyliaeth fel goruchwyliaeth glinigol sy’n creu lle diogel
i drafod y gwaith ac unrhyw anawsterau, cael adborth ac edrych ar gyfleoedd ac
anghenion datblygiad. Mae’n berthynas bositif yn ei hanfod, sy’n helpu’r sawl sy’n
cael ei oruchwylio i archwilio sut i ddelio ag unrhyw anawsterau yn eu gwaith, ac i
ddathlu eu llwyddiannau.
Argymhellir bod cynrychiolwyr yn cael eu goruchwylio gan gynrychiolwyr sydd
wedi ymddeol ac sydd wedi cael hyfforddiant mewn goruchwyliaeth, neu sydd
wedi cael profiad gwaith cywerth yn goruchwylio eraill. Byddai hyn yn cynnig
cyfleoedd i adfyfyrio ar effeithiolrwydd, llesiant, rhannu syniadau, delio â
rhwystrau, llwythi gwaith a pherthnasoedd gyda chynrychiolwyr a rhanddeiliaid
eraill. Byddai’n ddefnyddiol petai gan oruchwylwyr sgiliau eiriolaeth hefyd. Byddai
cynrychiolydd lleol yn ddelfrydol fel mentor oherwydd byddai’n gyfarwydd â heriau
ac amgylchiadau lleol sy’n effeithio ar ddarpariaeth gwasanaethau. Lle nad oes
unrhyw gynrychiolwyr addas mewn ardal, gellir recriwtio rhywun o du allan i’r ardal
ar gyfer y gwaith hwn, hyd nes bod rhywun lleol yn cael ei hyfforddi ar gyfer y rôl
hon.
Argymhellir bod pob goruchwylydd o’r fath yn aelodau o’r Fforwm ac felly y
gallant weithio o fewn polisïau’r Fforwm sy’n cynnig fframwaith moesegol i sicrhau
diogelwch ac amddiffyniad goruchwylwyr a’r rheiny y maent yn eu goruchwylio.
Gallai’r broses oruchwylio gynnwys creu Cynlluniau Datblygu Personol i
gynrychiolwyr, lle mae yna adnoddau i ddarparu cyfleoedd datblygiad (gweler
adran 3 ar Wobrwyo a Chydnabyddiaeth lle trafodir hyfforddiant fel gwobr am
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gymryd rhan). Gallai hyn gynnwys edrych i weld sut mae’r unigolyn yn teimlo iddo/
iddi wneud gwahaniaeth. Dylai hyn gael ei oleuo gan adborth gan sefydliadau
ynghylch yr hyn sydd wedi newid o ganlyniad i gyfraniadau defnyddwyr
gwasanaethau a gofalwyr.

Strwythur Cymorth Cymheiriaid
Mae goruchwyliaeth grŵp cymheiriaid yn fodel defnyddiol iawn hefyd, fel
mecanwaith ar gyfer cymorth a datblygiad personol.
Argymhellir bod cynrychiolwyr yn cael cyfarfodydd lle maent yn trafod eu
perfformiad fel grŵp ac fel unigolion.
Argymhellir bod cynrychiolwyr yn cael eu hyfforddi (lle nad oes ganddynt y sgiliau
angenrheidiol yn barod) i roi cymorth i’w cyd-gynrychiolwyr.

Datblygu fframwaith moesegol a rheoli pryderon
Mae gan y Fforwm bolisïau ar waith sy’n cyflwyno fframwaith gwerthoedd, ac
sy’n rheoli pryderon, yn ymwneud â busnes y Fforwm ac ymddygiad aelodau.
Disgwylir y bydd gan bob sefydliad bolisïau tebyg yn eu lle er mwyn cyflwyno
dyheadau a gwerthoedd, er mwyn datblygu diwylliant positif ac er mwyn amddiffyn
defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr sy’n cymryd rhan mewn gweithgareddau
ymgysylltu rhag arfer gwael pobl eraill, rhag camdriniaeth, a rhag dial gan staff
neu sefydliadau.
Byddai codau ymarfer a moeseg ar gyfer y rheiny sy’n cynrychioli defnyddwyr
gwasanaethau a gofalwyr eraill yn cynnig eglurder ac arweiniad o ran yr hyn a
ddisgwylir gan bobl mewn rôl cynrychiolydd. Byddai cod hefyd yn gyfle i ddatblygu
gweledigaeth sy’n ysbrydoli cynrychiolwyr ac yn hwyluso arfer da.
Gellid ystyried codau ymddygiad presennol, er enghraifft codau ar gyfer
gwleidyddion mewn cynghorau lleol, hefyd, i gael syniadau.
atebwch C23 – C25
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Gweithredu’r canllawiau hyn
Mae’n bwysig fod pob gwasanaeth, a’r sefydliadau sy’n eu darparu, yn cryfhau eu
prosesau ymgysylltu. Fodd bynnag, mae’n bryd gosod safonau gofynnol y bydd
disgwyl i bob un eu cyflawni.

Argymhellion
Y disgwyliad lleiaf yw bod pob gwasanaeth/sefydliad yn:
• cynnwys defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr yn flynyddol, o leiaf, i werthuso
cyrhaeddiad ac ansawdd eu prosesau ymgysylltu presennol.
• cymryd camau angenrheidiol i sicrhau annibyniaeth llais y defnyddiwr
gwasanaeth a’r gofalwr rhag rheolaeth unrhyw bartneriaid, neu rhag sefydliadau
cymorth y trydydd sector.
• datblygu strategaeth a chynllun gweithredu gyda defnyddwyr gwasanaethau
a gofalwyr i wella annibyniaeth llais a chyrhaeddiad ac ansawdd eu prosesau
ymgysylltu.
• ymrwymo adnoddau i gefnogi a thanategu’r broses o ddarparu prosesau
ymgysylltu.
• Adrodd ar ymgysylltiad ar bob darn o waith, e.e., bydd papurau cyfarfodydd yn
dystiolaeth o ymgysylltu a bydd gan agendâu eitem sefydlog am ymgysylltu.
• adrodd yn flynyddol ar eu cynnydd yn erbyn eu hamcanion strategol a
gweithredol ar gyfer ymgysylltu.
• gweithio tuag at yr egwyddor o ‘ddim byd amdanom ni, hebom ni’, lle mae
cynrychiolwyr defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr yn cael llais ymhob arena
lle gwneir penderfyniadau sy’n berthnasol i iechyd meddwl yng Nghymru.
atebwch C26 – C28
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Gwerthuso Prosesau Ymgysylltu
Bydd gan ddefnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr lleol, gan gynnwys y rheiny sy’n
defnyddio gwasanaethau’r trydydd sector, farn ac uchelgeisiau mewn perthynas
ag ansawdd a chyrhaeddiad ymgysylltiad defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr.
Dylai’r farn hon a’r uchelgeisiau hyn arwain y meini prawf gwerthuso a’r broses.
Yn Atodiad 1 ceir rhestr gynhwysfawr, a luniwyd o’r canllawiau a’r offerynnau
gwerthuso gwasanaethau niferus y cyfeirir atynt mewn dau adolygiad systematig
o werthusiad ymgysylltiad â defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr ar draws y byd.
Efallai yr hoffech gyfeirio at hyn wrth ddewis gyda defnyddwyr gwasanaethau a
gofalwyr pa feini prawf yr hoffech ganolbwyntio arnynt ar gyfer eich gwerthusiad
cyfredol.
Efallai y bydd yn ddefnyddiol ailedrych ar egwyddorion cydgynhyrchu gyda
defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr, er mwyn sicrhau eu bod yn adlewyrchu
gwerthoedd y gymuned defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr yr ydych yn ei
gwasanaethu. Yna gallai hyn helpu ffurfio’r sylfaen i werthuso eich prosesau yn
ei herbyn.
Un ffordd o werthuso fyddai cydgynllunio arolygon neu holiaduron gyda
defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr. Serch hynny, mae’n bwysig, fel gyda phob
dull ymgysylltu, cael cymaint o ffyrdd gwahanol â phosibl er mwyn i ddefnyddwyr
gwasanaethau a gofalwyr roi eu sylwadau a’u barn. Mae’n hanfodol bwysig i’r
gwerthusiad hwn gael ei gynhyrchu’n lleol a’i ddiweddaru, fel ei fod yn berthnasol
i’r cyfleoedd ymgysylltu sydd ar gael ar y pryd yn eich ardal chi.
Nid yw holiaduron generig yn ddefnyddiol, oherwydd nid ydych yn cymharu
tebyg i’w debyg ar draws rhannau gwahanol o Gymru. Mae’n bwysig fod unrhyw
werthusiadau yn cynhyrchu ymatebion ansoddol sy’n egluro’r hyn y mae angen ei
newid. Ni fyddai sgôr ar gyfer sut mae pobl yn teimlo am agweddau gwahanol ar
y broses, yn rhoi gwybodaeth o’r fath.
atebwch C29
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Annibyniaeth Llais
Dyma’r mater mwyaf hanfodol i ddefnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr, waeth
a ydynt mewn rôl cynrychiolydd ai peidio. Mae arnom angen gwybod y gall ein
cynrychiolwyr herio’r sefyllfa fel y mae heb i unrhyw un ddiddymu eu swydd a
gosod rhywun arall yn eu lle.
Argymhellir bod annibyniaeth llais yn cael ei adolygu’n rheolaidd a bod y risgiau
a allai gyfaddawdu arno yn cael eu rheoli.
atebwch C30

Strategaeth a chynllun gweithredu ar gyfer ymgysylltu
Gall y strategaeth a’r cynlluniau gweithredu rychwantu cyfnod o’ch dewis, ond
bydd gofyn adolygu cynnydd at ddibenion adrodd, unwaith y flwyddyn o leiaf.
Mae angen i’r strategaeth amlinellu gweledigaeth y sefydliad ar gyfer cyfnod y
strategaeth o ran ei weithgareddau a’i brosesau ymgysylltu.
Dylai’r strategaeth amlinellu sut y bydd y sefydliad yn gwneud cynnydd er mwyn
cynyddu cyrhaeddiad ymgysylltiad defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr, i
sicrhau’r egwyddor ‘dim byd amdanom ni, hebom ni’, gydag ymgysylltiad yn
digwydd ar bob lefel yn y broses benderfynu.
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Dylai’r strategaeth hon amlinellu sut y bydd y sefydliad yn gwneud cynnydd er
mwyn cynyddu lefel yr ymgysylltiad, i sicrhau bod cydgynhyrchu’n digwydd ar bob
lefel yn y broses benderfynu, o’r dechrau’n deg, ar sail y camau eraill ar y llwybr
ymgysylltu, i sicrhau bod ymgysylltiad mor hygyrch a chynhwysol â phosibl.
Dylai’r strategaeth ymgysylltu hon gael ei chefnogi gan strategaeth recriwtio
(gweler yr adran strategaeth recriwtio), sydd wedi’i chynllunio i gynyddu’r gronfa
o ddefnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr sy’n barod i ymgysylltu, a sicrhau y bydd
ganddynt fynediad teg at brosesau ymgysylltu.

Adnoddau i gefnogi ymgysylltiad
Mae angen ymrwymo a chlustnodi digon o adnoddau ar gyfer prosesau
ymgysylltu i sicrhau bod y strategaeth a’r cynlluniau gweithredu yn gallu cael eu
cydgynhyrchu a’u gweithredu heb i ddefnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr fod
allan o boced (gweler yr adran Gwobrwyo a Chydnabyddiaeth yn y canllawiau
hyn). Mae ar gynrychiolwyr angen y cyfleusterau a’r adnoddau i weithio’n
effeithiol.

Adrodd ar gynnydd gydag ymgysylltiad
Dylai adrodd ar sut y mae defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr wedi cael
eu cynnwys ymhob darn o waith, fod yn elfen safonol mewn unrhyw bapurau
cyfarfod.
Dylai fod eitem sefydlog ar ymgysylltu â defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr
ar agenda pob cyfarfod, er mwyn sicrhau craffu parhaus a sicrwydd fod y
cynlluniau’n cael eu gweithredu.
Mae angen adroddiad blynyddol ar waith ymgysylltu a’i gyrhaeddiad. Dylai
wynebu’r cyhoedd a dylai fod wedi cael ei gydgynhyrchu. Bydd hyn yn sicrhau
bod y broses yn dryloyw a’r sefydliad yn atebol i’r cyhoedd am ei berfformiad wrth
gyrraedd targedau ymgysylltu.
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Casgliad
Mae’r prosesau a’r gweithgareddau ymgysylltu presennol ledled Cymru yn
anghyson o ran ansawdd a chyrhaeddiad. Mae enghreifftiau o gydgynhyrchu
da yn gymharol brin, er, mae yna lawer o weithgareddau sy’n dangos lefelau
is o ymgysylltiad.
Mae’n bryd i ni greu disgwyliadau gofynnol i wasanaethau a sefydliadau wella
ymgysylltiad, i anelu at sicrhau dim byd amdanom ni, hebom ni, ac i amddiffyn
annibyniaeth llais defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr sy’n cynrychioli pobl â
phrofiad bywyd o faterion iechyd meddwl a phrofiad bywyd eu teulu a’u ffrindiau
ledled Cymru, yn egnïol.
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Adran 2:
Recriwtio
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2

Cyflwyniad
Mae’r adran hon yn amlinellu’r strategaeth recriwtio ar gyfer y Fforwm a’r safon
sy’n ofynnol gan bob sefydliad a phartneriaeth arall sy’n gwneud penderfyniadau
am iechyd meddwl.
Mae’n hybu arfer gorau wrth recriwtio defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr i
rolau lle maent yn darparu llais defnyddwyr gwasanaethau neu ofalwyr. Mae’r rhan
am sefydliadau yn berthnasol i bob sefydliad a phartneriaeth yng Nghymru ymhob
sector sy’n darparu gwasanaethau iechyd meddwl neu’n gwneud penderfyniadau
yn ymwneud ag iechyd meddwl (gweler y tabl ar dudalen 2).
Yr uchelgais yw dod â mwy o bobl i mewn i’r sgwrs am wella gwasanaethau
iechyd meddwl. I raddau helaeth, mae’r adran hon yn ymwneud â denu talent
ac ysbrydoli pobl i ymuno ac i gredu yn eu gallu i wneud gwahaniaeth.
Cafodd llawer o ddefnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr gweithgar eu hysgogi i
ymuno yn y gwaith o wella gwasanaethau iechyd meddwl oherwydd profiadau
cymysg o wasanaethau, neu oherwydd trafferth cael mynediad at wasanaethau.
Maent oll eisiau gwneud gwahaniaeth ac mae diffyg tystiolaeth o newid yn lladd
eu hysgogiad. Mae’n hanfodol fod pobl yn gallu cael gwybod yn hawdd am
unrhyw gyfleoedd i gymryd rhan. Rhaid gwella’r broses o gyfathrebu newidiadau a
ysgogir gan weithgarwch defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr. Rhaid ymdrechu
i ddenu pobl sydd wedi cael profiadau positif o wasanaethau oherwydd prin y mae
eu lleisiau’n cael eu clywed ar hyn o bryd. Mae hyn yn amddifadu’r rheiny sy’n
gwneud penderfyniadau rhag enghreifftiau o arfer da y dylid eu hybu.
Yn ddelfrydol, bydd y Fforwm yn dod i gynrychioli pob defnyddiwr gwasanaeth
a gofalwr yng Nghymru yn well.
Disgwylir i sefydliadau gael strategaeth recriwtio a chynllun gweithredu yn eu
lle, fan lleiaf (fel rhan o’u strategaeth a’u cynllun ymgysylltu cyffredinol), gyda
mecanweithiau ar gyfer eu gweithredu, eu hadolygu a’u diweddaru. Rhaid bod
hyn yn seiliedig ar arfer gorau. Mae ail ran yr adran hon yn darparu canllawiau
ynghylch sut i ddatblygu’r strategaeth a’r cynllun gweithredu.
Mae trydedd ran yr adran ar recriwtio yn edrych ar ganllawiau ymarferol manwl ar
gyfer recriwtio a rôl sefydliadau’r trydydd sector sydd wedi eu comisiynu yn hyn o
beth.
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Bydd rolau a chyfrifoldebau defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr sydd ar lefelau
ymgysylltu gwahanol, yn amrywio. Gyda rolau sy’n gofyn mwy gan ddefnyddwyr
gwasanaethau a gofalwyr, bydd angen eu trafod a’u cydgynhyrchu gyda
defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr sydd yn y rôl ar y pryd. Trafodir y broses
o gydgynhyrchu proffiliau rôl yn rhan 3.1 a 3.2.
Cyfeirir y darllenydd hefyd at y proffil rôl yn atodiad 3 i weld enghraifft o ddisgrifiad
o rolau a chyfrifoldebau cynrychiolwyr defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr sydd
wedi cael eu cydgynhyrchu.
Mae’r adran hon ar recriwtio yn seiliedig ar arfer gorau cyfredol; fodd bynnag, mi
fydd yn bwysig i bob sefydliad gadw ar flaen datblygiadau parhaus.

Codi proffil llais defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr
Nid yw mwyafrif helaeth defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr yn gwybod dim
am yr amrywiaeth o ffyrdd o gael eu lleisiau wedi eu clywed, o ran eu profiadau o
wasanaethau, neu sut yr hoffent weld y gwasanaethau’n cael eu gwella. Nid ydynt
yn gwybod dim am y sefydliadau a’r grwpiau sy’n bodoli yn y gymuned, sydd naill
ai’n darparu gwasanaethau neu’n ymgyrchu dros newid ac ymwybyddiaeth.
Gwnaed llawer o waith i asesu buddion bod yn rhan o’r mudiad goroeswyr’,
ymarferion cydgynhyrchu a chymryd rhan mewn gweithgareddau i ddylanwadu ar
welliannau i wasanaethau. Mae gwirfoddoli cyffredinol a dychwelyd i’r gwaith yn
elfennau sy’n cael eu hybu fel rhan o’r broses adfer, ond nid yw gweithgareddau
cydgynhyrchu yn cael eu cynnig eto fel gweithgareddau craidd ar gyfer cynlluniau
gofal a thriniaeth neu gynlluniau gweithredu ar gyfer adferiad.
Mae’n bryd i ni godi ymwybyddiaeth o fuddion ymgysylltu, a’r cyfleoedd i
ymgysylltu. Mae’n bryd i ni sicrhau bod hwn yn weithgaredd prif ffrwd sy’n hygyrch
i bawb ar ryw lefel, ac mae’n bryd sicrhau ei fod yn opsiwn ar gyfer cynlluniau
gofal a thriniaeth safonol.
Mae arnom angen edrych hefyd ar y ffordd y gall bobl gael mynediad at y
cyfleoedd hyn trwy wasanaethau gofal sylfaenol.
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Yn hanesyddol, y trydydd sector oedd y lle i bob sector fynd iddo wrth edrych
am farn defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr am wasanaethau, er nad yw
pob sefydliad trydydd sector o angenrheidrwydd yn gwneud hyn yn well na
sefydliadau’r sector cyhoeddus neu breifat. Yn ogystal, mae llawer mwy o bobl
â materion iechyd meddwl yn defnyddio gwasanaethau’r sector cyhoeddus nag
unrhyw sector arall. Felly, mae peidio â mynd at wasanaethau sector cyhoeddus
i recriwtio lleisiau defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr wedi bod yn gyfle anferth
sydd wedi’i golli.
Gallai rhai sefydliadau trydydd sector sydd wedi datblygu’r math hwn o ddull o
ddangos y ffordd at gyfleoedd, ddarparu templed ar gyfer gwneud hyn yn y sector
cyhoeddus.
Gobeithiwn y bydd y strategaeth hon yn helpu codi proffil ymgysylltiad o fewn
gwasanaethau, a hefyd yn codi proffil y Fforwm.
atebwch C31

Rhwystrau a Phontydd at Ymgysylltu
Mae yna lawer o heriau i’w goresgyn wrth sicrhau bod gweithgareddau ymgysylltu
yn hygyrch i gymaint o ddefnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr â phosibl. Rhestrir
rhai o’r rhwystrau isod:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diffyg nerth i chwilio am gyfleoedd
Diffyg hyder
Diffyg hunangred, a’u gallu eu hunain i ddylanwadu ar newid.
Incwm isel – angen help ymlaen llaw i brynu tocynnau teithio, llety a bwyd.
Diffyg mynediad at TG/allgau digidol.
Diffyg ffydd y bydd gwasanaethau yn gwrando neu’n newid er gwell
Ofn colli budd-daliadau
Natur wledig, materion cludiant a chysylltedd
Profiad gwael o ymgysylltu yn y gorffennol
Profiad o wasanaethau ddim yn gwrando yn y gorffennol
Ofn peidio â chael eu trin yn dda
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• Diffyg diddordeb gan ddefnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr sydd efallai’n
cymryd rhan neu gan randdeiliaid eraill yn y mewnbwn gan ddefnyddwyr
gwasanaethau a gofalwyr
• Diffyg cyfleoedd i ddilyn i fyny ar ddigwyddiadau a ddim yn clywed beth sy’n
digwydd wedi iddynt gyfrannu
• Afiechyd yn arwain at fethu ag ymgysylltu
• Y rheiny sy’n penderfynu yn gwrthwynebu am eu bod yn cwestiynu rôl
defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr ar grwpiau sy’n gwneud penderfyniadau.
Mae angen dod o hyd i atebion i’r rhwystrau hyn. Rhestrir rhai syniadau ar gyfer
‘pontydd’ at gynnwys isod:
• Cynnwys gofynion clir ar gyfer cynrychiolaeth ar grwpiau allweddol fel Byrddau
Partneriaeth Iechyd Meddwl Lleol, yn strategaeth Iechyd Meddwl y Llywodraeth,
lle mae’n rhaid bod cynrychiolaeth gan o leiaf 2 ddefnyddiwr gwasanaeth a 2
ofalwr a benodir gan gymheiriaid
• Sicrhau y cefnogir ymgysylltiad a chydgynhyrchu ar lefel leol, gan gynnwys
cefnogaeth staff llinell flaen
• Sicrhau mwy o fuddsoddiad mewn cydgynhyrchu ac ymgysylltiad er mwyn
lleihau rhwystrau a chynyddu gwelededd y cyfleoedd sydd ar gael
• Cynnig cymorth i helpu pobl i gymryd rhan, er enghraifft, gyda’r broses
ymgeisio, i gyfrannu mewn cyfarfodydd, i ddeall papurau ayb
• Sefydlu ‘cyfaill’ i bobl sydd newydd ddechrau cymryd rhan
• Sefydlu llinell gymorth er mwyn dod o hyd i gyfleoedd i ymgysylltu
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• Rhoi mynediad at wybodaeth a roddir mewn cynadleddau, trwy gyfraniad y
trydydd sector, a thrwy staff llinell flaen yng ngwasanaethau’r sector statudol
• Darparu mynediad haws a chyfleoedd i bobl ddarllen llenyddiaeth y ‘mudiad
goroeswyr’, oherwydd efallai y bydd pobl yn chwilio am gyfleoedd ar ôl darllen
y rhain
• Sicrhau nad yw pobl yn gorfod chwilio am wybodaeth – bod yn rhagweithiol
• Cadw mewn cysylltiad trwy alwadau ffôn, negeseuon e-bost, cyfryngau
cymdeithasol
• Rhoi’r holl gyfleoedd mewn un lle e.e., gwefan y Fforwm a hysbysebu yn eang
• Siarad am gymryd rhan mewn perthnasoedd clinigol
• Hysbysebu cyfleoedd i gymryd rhan ymhob maes lle cyflwynir – gwasanaethau
• Cyfleoedd i ehangu mynediad trwy gyfryngau cymdeithasol.
• Datblygu gwell presenoldeb ar gyfryngau cymdeithasol – Aildrydar canlyniadau
da a dathlu llwyddiant er mwyn cael y neges allan at fwy o bobl a chodi
ymwybyddiaeth o’r gwaith sy’n cael ei wneud
• Adrodd storïau i ddatblygu hyder a sgiliau cyflwyno
• Darparu mynediad at gynghorydd budd-daliadau lles
• Sicrhau proses recriwtio sydd ar agor drwy’r amser, ar gyfer cyfleoedd
ymgysylltu e.e., Aelodaeth y Fforwm
• Darparu taflenni sy’n rhoi gwybodaeth am gyfleoedd ymgysylltu a sut i ddod
o hyd iddynt – rhoi’r rhain mewn Meddygfeydd ac yn ystafelloedd aros
gwasanaethau eraill a ddarperir
• Darparu manylion cyswllt pobl sy’n cynrychioli defnyddwyr gwasanaethau
a gofalwyr ar grwpiau cenedlaethol, rhanbarthol a lleol sy’n gwneud
penderfyniadau, fel bod pobl yn gallu gadael iddynt wybod beth yw eu barn
a’u safbwyntiau
• Gwella mynediad at TG/y rhyngrwyd er mwyn rhoi sylw i allgau digidol.
Mae lleihau elfennau sy’n rhwystro ymgysylltiad yn gyfrifoldeb ar bob un. Mae
hyn yn cynnwys gweithwyr proffesiynol ar y llinell flaen ac ar bob lefel ym
maes rheolaeth, academia, arolygu, rheoleiddio a llunio polisïau. Dylai staff a
defnyddwyr gwasanaethau, sydd dan bwysau, gael canmoliaeth am eu gwaith.
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Byddai newid diwylliant, fel bod ymgysylltiad yn dod yn rhan o waith pob un, yn
hwyluso sgwrs barhaus gyda defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr ar bob adeg.
Mae angen i ddefnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr allu rhannu eu hadborth fel
mater o drefn, ar sawl ffurf (yn ddienw, ar-lein, mewn arolwg papur ayb.) a chael
ffordd o gyflwyno’u henw er mwyn gweithio gyda gwasanaethau i ddylunio a newid
gwasanaethau, recriwtio staff ac yn y blaen.
Gall pawb a phob un gefnogi ymgysylltiad. Er enghraifft, gall bobl gefnogi’i
gilydd. Lle comisiynir cymorth yn lleol neu lle caiff ei ddarparu’n fewnol, byddai’n
ddefnyddiol cael sefydliad annibynnol ar gyfer datrys pryderon a chwynion am y
cymorth a gynigir (lle nad yw’r rhain yn cael sylw digonol yn lleol). Gallai hyn fod
yn rôl debyg i’r Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus. Rhaid bod y sefydliad
hwn yn rhydd o unrhyw fudd ac yn gallu herio arfer gwael ac ysgogi datrysiadau.
Isod, ceir rhestr o enghreifftiau o arfer gorau wrth oresgyn rhwystrau i
ymgysylltiad:
•
•
•
•

Adrodd straeon i wella hyder a sgiliau cyflwyno
Fideos wedi’u hanimeiddio – yn seiliedig ar straeon defnyddwyr gwasanaethau
Amser i Newid Cymru – mae hyrwyddwyr yn ysgrifennu blogiau
Hyrwyddwyr Defnyddwyr Gwasanaethau a Gofalwyr, buddion cymryd rhan,
cwrdd â phobl eraill sy’n debyg, meithrin hyder trwy ddatblygu sgiliau
• Hyfforddiant ‘Rhannu Pŵer’ Bwrdd Iechyd Addysgu Powys
• Defnyddio technegau torri’r iâ i ddechrau cyfarfodydd a chadw mewn cysylltiad
â chynrychiolwyr.
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Grwpiau anodd eu cyrraedd
Gwelir rhai grwpiau fel grwpiau ‘anodd eu cyrraedd’ am eu bod yn gymunedau
bach neu ymylol sydd ddim yn cymryd rhan mewn gweithgareddau prif ffrwd.
Mae rhai yn anodd eu cyrraedd am fod tabŵ ar siarad am iechyd meddwl yn eu
diwylliant nhw.
Awgrymir mynd at y grwpiau hyn trwy unrhyw ddigwyddiadau y maent yn eu cynnal
er mwyn estyn allan at gymunedau prif ffrwd, a thrwy arweinwyr cymunedol.
Gallai sicrhau bod cydgynhyrchu ac ymgysylltu yn rhan o ddogfennaeth a
gweithdrefnau craidd, danio’r sgwrs a hybu archwaeth am newid ymhlith staff a
defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr.
atebwch C32 – C37

Denu talent newydd
Bydd denu talent newydd yn golygu estyn allan at fwy o bobl o bob rhan o fywyd
ac at bobl â phrofiadau bywyd amrywiol.
Mae angen mwy o eglurder ynghylch yr hyn a ddisgwylir gan ddefnyddwyr
gwasanaethau a gofalwyr pan fyddant yn rhoi o’u hamser i weithgareddau
ymgysylltu, ac unrhyw gymorth sydd ar gael ar gyfer hyn, os oes ei angen.
Mae angen hybu buddion cymryd rhan. Mae ei effaith ar adferiad wedi ei sefydlu’n
glir; mae’n datblygu sgiliau, yn hybu hunanwerth a hunanhyder ac yn creu
cyfleoedd i greu cysylltiadau gyda phobl debyg.
atebwch C38
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Ysbrydoli a datblygu pobl
Mae pobl yn cael eu hysbrydoli gan gyraeddiadau pobl sydd wedi cyfrannu yn y
gorffennol, i gyfrannu eu hunain trwy ymgysylltiad. Mae’n hanfodol felly sicrhau bod
cyraeddiadau o’r fath yn cael eu cydnabod, eu rhannu a’u hybu yn ehangach. Mae
pobl angen teimlo eu bod yn cael eu clywed ac mae arnynt angen gweld gwelliant.
Gall rhannu arfer gorau ysbrydoli pobl hefyd. Byddai’n ddefnyddiol annog pobl i
hybu’r hyn y maent yn ei wneud yn dda. Un ffordd bosibl o wneud hyn fyddai trwy
ddatblygu gwobr am enghreifftiau o arfer gorau mewn cydgynhyrchu.
Mae pobl yn cael eu hysbrydoli wrth weld pobl eraill sydd â diddordebau a
phrofiadau tebyg iddynt, yn ffurfio cymuned neu ‘fudiad’ i greu newid. Mae pobl
yn mwynhau defnyddio’u talentau a gwneud yr hyn y maent yn ei wneud yn dda.
Byddai’n ddefnyddiol chwilio am dalent, ac yna cadw llygad ar bwy sy’n dda yn
gwneud beth, a rhannu’r gwaith yn unol â phwy sydd â’r sgiliau i gyfrannu.
atebwch C39

Arloesi
Annog ffyrdd newydd o ymgysylltu â phobl e.e., trwy’r celfyddydau, trwy
drafodaeth anffurfiol yn ystod gweithgareddau therapiwtig, trwy gael staff sy’n
cyflwyno gwasanaethau i ddangos y ffordd at gyfleoedd, a/neu wrando ar adborth
ar y gwasanaeth wrth iddynt fynd yn eu blaen.
Gellid datblygu swyddi newydd ar gyfer gweithwyr ymgysylltu â chymheiriaid (a
fyddai’n ddefnyddwyr gwasanaethau neu’n ofalwyr) i weithio mewn sefydliadau
mawr fel y GIG neu ofal cymdeithasol. Byddai’r bobl hyn yn rhwydweithio
gyda defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr i ddatblygu eu sgiliau a’u hyder
ac i adeiladu cyfleoedd ar gyfer eu cynnwys. Byddent hefyd yn gweithio i greu
diwylliant o gymhwyso ymgysylltiad ar bob lefel ymhob agwedd ar y gwasanaeth,
o fewn y sefydliad, o gydgynhyrchu cynlluniau gofal a thriniaeth, yr holl ffordd i
fyny i ddatblygu strategaethau ar lefel y bwrdd.
atebwch C40
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1. Cenedlaethol
1.1. Ble mae’r Fforwm nawr
1.1.1) Mae gan y Fforwm aelodau sy’n ddefnyddwyr gwasanaethau ac yn
ofalwyr, ac mae’r rhan fwyaf ohonynt yn cael eu recriwtio’n lleol, i eistedd
(hefyd) ar Fyrddau Partneriaeth Lleol. Caiff yr aelodau hyn eu recriwtio’n lleol
gan sefydliadau amrywiol dan gontract i’r Byrddau Iechyd Lleol. Mae’r broses
o recriwtio a’r disgrifiadau rôl yn amrywio ac mae’r un peth yn wir am raddau’r
cydgynhyrchu a’r atebolrwydd i’r boblogaeth leol o ddefnyddwyr gwasanaethau
a gofalwyr.
• Dylai fod gan Fyrddau Partneriaeth Iechyd Meddwl Lleol o leiaf ddau
gynrychiolydd defnyddwyr gwasanaethau a dau gynrychiolydd gofalwyr wedi’u
penodi gan eu cymheiriaid.
1.1.2) Mae gan y Fforwm aelodau Cenedlaethol hefyd sy’n cyflwyno diddordebau
pobl â nodweddion gwarchodedig neu bobl o grwpiau lleiafrifol sydd ddim yn cael
eu cynrychioli ar y Fforwm fel arall. Cânt eu recriwtio trwy broses a arweinir gan
aelodau’r Fforwm. Mae angen i ni ddatblygu amrywiaeth y Fforwm ymhellach.
1.1.3) Caiff cynrychiolwyr y Bwrdd Partneriaeth Cenedlaethol eu recriwtio hefyd
trwy broses a arweinir gan aelodau’r Fforwm.
Ymgysylltiad tu allan i’r Fforwm
1.1.4) Mae llawer o ddefnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr eraill yn perthyn
i grwpiau a phwyllgorau lleol, diddordeb arbennig a chenedlaethol ond ar
hyn o bryd nid oes ganddynt fynediad at y cymorth cymheiriaid, cymorth
ysgrifenyddiaeth, trafodaethau cynrychiolwyr a llinellau dylanwad sydd gan
y Fforwm. Prin iawn y penodir y bobl hyn trwy brosesau recriwtio ffurfiol.
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1.2	Uchelgeisiau’r rheiny sy’n gwneud penderfyniadau ar gyfer
ymgysylltiad
1.2.1) Datblygu gallu’r boblogaeth o ddefnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr
er mwyn cyfrannu at weithgareddau ymgysylltu ar lefelau lleol, rhanbarthol a
chenedlaethol.
1.2.2) Cynyddu nifer y bobl sy’n gallu cymryd rhan mewn ymgynghoriadau a
digwyddiadau ymgysylltu, ac sy’n gwneud hynny, yn lleol, yn rhanbarthol ac
yn genedlaethol.
1.2.3) Cynyddu amrywiaeth y bobl sy’n gallu cyfrannu at weithgareddau
ymgysylltu ac sydd yn cyfrannu.
1.2.4) Sicrhau bod yna broses glir ar gyfer cynrychioli barn pobl, o’r lefel leol i’r
lefel genedlaethol, ac ar gyfer cyfathrebu ac atebolrwydd o’r lefel genedlaethol
i’r lefel leol.
1.2.5) Sicrhau prosesau recriwtio o ansawdd gyson ar sail safonau/canllawiau
cenedlaethol. Mae hyn yn gofyn am fwy o gydgynhyrchu ac atebolrwydd yn y
broses recriwtio ymhlith defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr lleol.
1.2.6) Ei gwneud yn hawdd i ddefnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr ddod o hyd
i gyfleoedd i ymgysylltu.
1.2.7) Gwella mynediad defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr at y rheiny sy’n
eu cynrychioli, fel eu bod yn gallu cyfleu eu barn.
atebwch C41
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1.3	Sut y bydd y rheiny sy’n gwneud penderfyniadau yn gwneud
hyn:
1.3.1) Datblygu aelodaeth y Fforwm ar sawl lefel, trwy aelodaethau ychwanegol,
fel bod pawb sydd eisiau cymryd rhan yn gallu cymryd rhan ar ryw lefel. Mae’r
llwybr gyrfa ar gyfer cymryd rhan yn glir ac wedi’i ddatblygu i’r lefel uchaf. Gallai
hyn ofyn am ddatblygu grwpiau newydd, a chynnal grwpiau sydd eisoes yn bodoli,
er mwyn bwydo i mewn i’r broses hon.
Bydd yr aelodaethau newydd hyn yn:
• Creu cyfleoedd lleol â mynediad agored i gymryd rhan, i fwydo barn trwy
gynrychiolwyr lleol i’r Fforwm, yn lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol
• Creu cyfleoedd â mynediad agored i bobl o grwpiau amrywiol gan gynnwys y
rheiny â nodweddion gwarchodedig, y rheiny sydd wedi eu hallgau a’r rheiny
sydd dan anfantais, i fwydo barn trwy Aelodau’r Fforwm Cenedlaethol, trwy
grwpiau cenedlaethol a lleol perthnasol a thrwy rwydweithiau
• Creu cyfleoedd dilyniant i bobl sy’n actif yn lleol neu’n genedlaethol i feithrin eu
gallu a’u hyder i fwydo i mewn i’r llwybrau dylanwad i bolisïau’r Llywodraeth a
ddarperir gan aelodaeth y fforwm
• Creu cyfleoedd i aelodau ddysgu gan y Fforwm, a grwpiau eraill er mwyn
sicrhau bod eu gwaith yn fwy cynrychiadol
• Creu cyfleoedd i bobl dalentog gael dod yn aelodau o’r fforwm yn gyflymach
trwy gyfetholiad
• Darparu llwybrau dilyniant gyrfa o gyfleoedd sydd eisoes yn bodoli i rolau â
mwy o gyfrifoldeb
• Darparu cyfleoedd i gamu i lawr, i bobl sy’n ymddeol o fod yn aelodau ac sydd
eisiau parhau i gyfrannu mewn rhyw ffordd
• Ar gyfer y datblygiad hwn, byd gofyn meithrin gallu’r gymuned a chynnal
ymgyrchoedd recriwtio helaeth
• Bydd gofyn gweithio gyda phob un sy’n gynrychiolwyr ar grwpiau a phwyllgorau
ar hyn o bryd, a chynnwys pob un ohonynt.
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1.3.2) Estyn allan at grwpiau diddordeb arbennig a grwpiau lleol, neu eu ffurfio,
er mwyn cynyddu amrywiaeth aelodaeth y Fforwm.
1.3.3) Ffurfio perthynas gyda chynrychiolwyr plant mewn iechyd meddwl fel bod
actifyddion yn y maes hwnnw yn gallu symud ymlaen i’r fforwm unwaith y byddant
yn symud ymlaen i wasanaethau oedolion.
1.3.4) Sicrhau bod unrhyw farn a fynegir mewn unrhyw grŵp cenedlaethol,
rhanbarthol, lleol neu ddiddordeb arbennig yn cael llwybr clir at y rheiny sy’n
gwneud penderfyniadau trwy’r Fforwm; mae gan gynrychiolwyr lwybr adrodd
ac atebolrwydd clir at – ddefnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr eraill.
1.3.5) Cynnwys defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr mewn cynadleddau,
pwyllgorau, grwpiau cyfeirio neu weithgorau, a phrosiectau penodol yn lleol,
yn rhanbarthol ac yn cenedlaethol.
1.3.6) Cyflwyno canllawiau/safonau (gweler isod) i sefydliadau – gan gynnwys
Y Fforwm – i ddod â chysondeb ac ansawdd i’r broses o recriwtio defnyddwyr
gwasanaethau a gofalwyr i rolau a gweithgareddau ymgysylltu ledled Cymru,
ymhob sector ac ar bob lefel.
1.3.7) Datblygu gwefan y Fforwm i gynnwys ‘siop un stop’ ar gyfer hysbysebu/
hyrwyddo pob cyfle i ymgysylltu.
1.3.8) Datblygu gwefan y Fforwm a chyfryngau cymdeithasol i alluogi unrhyw
un sy’n gweithio ym maes ymgysylltiad defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr
mewn unrhyw gyd-destun yng Nghymru i rannu eu cynnydd gyda defnyddwyr
gwasanaethau a gofalwyr trwy adrodd yn ôl ar eu gwaith.
1.3.9) Datblygu gwefan y Fforwm a chyfryngau cymdeithasol fel bod unrhyw un
sy’n gweithio ym maes ymgysylltiad defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr yn
unrhyw le yng Nghymru yn cael profi ac archwilio barn defnyddwyr gwasanaethau
a gofalwyr ar y pynciau sydd o ddiddordeb iddynt.
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2. Safonau strategaeth
recriwtio’r sefydliad
Fan lleiaf, disgwylir i sefydliadau sy’n darparu gwasanaethau iechyd meddwl, a
sefydliadau neu bartneriaethau sy’n gwneud penderfyniadau am iechyd meddwl,
i gael strategaeth a chynllun gweithredu i ddatblygu’r cyfeiriad ar gyfer recriwtio
defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr ar gyfer prosesau ymgysylltu o fewn eu
sefydliad. Bydd hyn yn rhan o’u strategaeth a chynllun gweithredu cyffredinol ar
gyfer ymgysylltu.
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Trafodir cwestiynau am fanteision ac anfanteision opsiynau cyflogaeth gwahanol
yn yr adran ar Wobrwyo a chydnabyddiaeth.

Cynllunio olyniaeth, cadw talent a strwythur gyrfa.
Mae angen i strategaethau recriwtio gydnabod yr angen i gadw a gwobrwyo
ymrwymiad, ymdrech, talent ac effeithiolrwydd (gweler adran 3 Gwobrwyo a
Chydnabyddiaeth – strwythurau gyrfa). Ar hyn o bryd, mewn nifer o lefydd, mae
unigolion talentog yn cael llwythi gwaith mawr am nifer o flynyddoedd cyn i
rywun gymryd eu lle a chyn iddynt ddiflannu i ebargofiant. Yn aml, ceir tîm cyfan
o bobl newydd yn lle defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr heb unrhyw gyfnod
trosglwyddo. Mae hyn yn gadael i gynrychiolwyr newydd orfod suddo neu nofio,
ac wrth iddynt ddod yn fwy effeithiol, mae defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr
yn cael eu gadael heb gynrychiolaeth profiadol.
Mae’n hanfodol bwysig fod parhad mewn cynrychiolaeth gan unigolion effeithiol
a phrofiadol. Mae hyn yn gofyn am ddatblygu unrhyw bobl newydd cyn i’r
cynrychiolwyr presennol adael. Yn ogystal, pan fo polisi o benodi cynrychiolwyr
newydd yn lle cynrychiolwyr effeithiol, mae angen meddwl i ble mae’r bobl hyn yn
mynd i fynd nesaf, a sut mae modd cadw’u talentau a’u datblygu o fewn y system.
Os yw sefydliadau’n cael enw am orddefnyddio cynrychiolwyr ac yna cael eu
gwared yn gyflym, mae’n debygol o atal llawer o bobl dda rhag cymryd rhan.
Yr arfer gorau ar hyn o bryd yw cael grwpiau lleol ac arbenigol sy’n agored i bob
defnyddiwr gwasanaeth a gofalwr sydd â diddordeb. Gwaith y grwpiau hyn yw
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casglu barn y boblogaeth o ddefnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr a rhoi i bobl y
profiad o fod mewn grŵp cydgynhyrchiol, datblygu’r gallu i siarad yn gyhoeddus,
y gallu i gynrychioli barn pobl eraill, a sgiliau eraill sy’n angenrheidiol er mwyn
symud ymlaen at rolau sy’n gofyn mwy gan y cynrychiolydd.
Dylai profiad o fod mewn grŵp o’r fath fod yn faen prawf dymunol yn y manyleb
person ar gyfer cynrychiolwyr sy’n mynychu byrddau a phwyllgorau.
Er mwyn helpu’r bobl hynny sydd eisiau symud ymlaen o gyfleoedd ymgysylltu
byrdymor untro, er enghraifft llenwi ffurflenni adborth, neu fynd i grŵp ymgynghori
neu ffocws, mae’n hanfodol fod gwybodaeth yn cael ei darparu bob tro ynghylch
pwy ddylid cysylltu â nhw i gymryd rhan ymhellach mewn grwpiau lleol neu
arbenigol.
Isod ceir rhestrau gwirio ac awgrym o benawdau fel canllaw i greu strategaeth
recriwtio. Efallai yr hoffai sefydliadau eu dilyn. Maent yn adlewyrchu arfer gorau
o bedwar ban byd mewn recriwtio defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr i
weithgareddau ymgysylltu.
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2.1 Ble mae’r sefydliad nawr?
2.1.1) Ystyriwch y rhestr wirio ganlynol ynghylch arfer gorau wrth recriwtio. Pa mor
agos ydych chi i hyn nawr?
2.1.2) Cyd-destun/diwylliant y sefydliad
a) Mae gan eich sefydliad ymrwymiad cryf i gydgynhyrchu gyda defnyddwyr
gwasanaethau a gofalwyr ymhob agwedd ar recriwtio defnyddwyr
gwasanaethau a gofalwyr i rolau ymgysylltu (h.y. cydgynhyrchu disgrifiadau
rôl a manylebau person, cydgynllunio gwybodaeth am recriwtio, cydgynllunio
stategaeth farchnata i ddenu ymgeiswyr, cydgynllunio proses recriwtio, tynnu
rhestr fer, asesu e.e., cyfweliad neu asesiad arall (gan ddibynnu ar hygyrchedd
i’r ymgeisydd), sgorio ceisiadau ac asesiadau).
b) Mae gennych gyllideb ar gyfer recriwtio defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr.
c) Mae arbenigedd briodol ar gael i sicrhau bod prosesau recriwtio yn gyfreithlon
ac yn deg.
d) Mae gennych bolisi amrywiaeth a chydraddoldeb sy’n sicrhau bod recriwtio i
weithgareddau ymgysylltu yn broses gynhwysol ac yn hygyrch i bawb.
e) Rydych yn weithgar wrth greu cyfleoedd o fewn eich cymunedau defnyddwyr
gwasanaethau a gofalwyr i feithrin y gallu i ymgysylltu.
f) Mae gennych system gynaliadwy ar gyfer dilyniant gyrfa a rheoli olyniaeth
i ddefnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr sy’n gysylltiedig â’ch sefydliad ac
mae’ch strategaeth recriwtio yn adlewyrchu hyn.
g) Mae gennych berson cyswllt o fewn eich sefydliad i gymryd ymholiadau
gan ddarpar-ymgeiswyr neu ddefnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr sydd â
diddordeb mewn cymryd rhan yn unrhyw rai o’ch gweithgareddau ymgysylltu.
2.1.3) Nodweddion y garfan bresennol o ddefnyddwyr gwasanaethau sy’n cymryd
rhan mewn gweithgarwch ymgysylltu yn eich sefydliad.
a) Mae gennych amrywiaeth eang o leisiau a grwpiau, gan gynnwys lleiafrifoedd
a’r rheiny sydd â nodweddion gwarchodedig, yn ymgysylltu â’ch sefydliad.
b) Mae’r defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr sy’n cyfrannu at waith eich
sefydliad yn dangos cynrychiolaeth ddaearyddol dda.
c) Mae’r defnyddwyr gwasanaethau a’r gofalwyr sy’n cyfrannu at waith eich sefydliad
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yn dangos ymrwymiad ac maent wedi dangos hyn trwy bresenoldeb da.
d) Cydnabyddir hanes a phrofiad blaenorol yn eich meini prawf ar gyfer recriwtio.
2.1.4) Ansawdd y broses
a) Mae rôl defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr sy’n cael eu recriwtio i mewn i
weithgareddau ymgysylltu eich sefydliad yn cael ei disgrifio’n glir ac mae wedi
cael ei chydgynhyrchu gyda defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr.
b) Rydych yn gwybod beth yw sgiliau a gwybodaeth y defnyddwyr gwasanaethau
a’r gofalwyr sy’n cyfrannu at waith eich sefydliad ac rydych yn ymwybodol
o unrhyw fylchau mewn sgiliau a gwybodaeth y mae angen eu llenwi gan
ddefnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr sy’n dod i mewn i’r rôl.
c) Mae gan eich strategaeth farchnata i sicrhau bod yr amrywiaeth ehangaf
bosibl o ddefnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr yn gwybod am y cyfleoedd
i ymgysylltu o fewn eich sefydliad, nifer o elfennau – mae’n defnyddio
amrywiaeth o gyfryngau a dulliau cyfathrebu, ac yn rhoi gwybodaeth mewn
amrywiaeth eang o fannau.
d) Mae’r wybodaeth yr ydych yn ei darparu am gyfleoedd i gymryd rhan, yn
hawdd ei darllen, yn glir ac yn berthnasol.
e) Mae gennych system sgorio ar gyfer gwerthuso ceisiadau/asesiadau
defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr ac mae’n cael ei chydgynhyrchu gyda
defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr.
f) Rydych yn rhoi adborth ar gais, i unrhyw un sydd ddim yn cael ei recriwtio, i
ddweud pam na chawsant eu dewis y tro hwn, a beth allent ei wneud er mwyn
iddynt fod yn fwy addas y tro nesaf iddynt ymgeisio.
2.1.5) Sgoriwch eich hun yn erbyn y meini prawf hyn er mwyn penderfynu i ba
raddau yr ydych chi’n cwrdd ag arfer gorau nawr, yn eich barn chi.
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2.2 Ble mae’r sefydliad eisiau bod?
2.2.1 Ystyriwch y rhestr wirio uchod. Lle’r hoffech chi wella’ch proses recriwtio
yn gyntaf?
2.2.2 Ystyriwch y rhestr wirio isod ar gyfer arfer gorau wrth osod eich cyfeiriad
wrth recriwtio defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr.
a) Caiff eich blaenoriaethau ar gyfer gwella’r broses o recriwtio defnyddwyr
gwasanaethau a gofalwyr i ymgysylltu yn eich sefydliad eu cydgynhyrchu
a’u cytuno gyda defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr.
b) Mae eich nodau ar gyfer y flwyddyn/tair blynedd/pum mlynedd nesaf (gan
ddibynnu ar oes eich strategaeth) yn:
• Glir ac yn ddealladwy
• Realistig
• Cael eu cydgynhyrchu a’u cytuno gyda defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr
• Gallu cael eu cyflawni o fewn y gyllideb, yn yr amser a glustnodir
• Mesur cynnydd tuag at eich nodau.
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2.3 Sut y bydd y sefydliad yn cyrraedd yno?
2.3.1) Ystyriwch y rhestr wirio isod ar gyfer arfer gorau o ran sut i gynllunio’ch
camau nesaf.
a) Mae defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr yn teimlo bod ganddynt
gydberchnogaeth dros y broses.
b) Caiff tasgau recriwtio eu nodi mewn ffordd gydgynhyrchiol gyda defnyddwyr
gwasanaethau a gofalwyr.
c) Lle’n bosibl, caiff tasgau eu dirprwyo i ddefnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr.
d) Pan fydd tasgau’n cael eu dirprwyo, mae defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr
yn cael eu gwobrwyo am eu gwaith (os ydynt yn dymuno cael eu gwobrwyo).
e) Darperir cymorth i ddefnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr y dirprwyir gwaith
iddynt.
f) Mae arbenigedd briodol ar gael i arwain prosesau recriwtio fel eu bod yn
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gyfreithlon ac yn deg.
g) Clustnodir digon o amser i ddatblygu’r cynllun gweithredu.
h) Rhennir y cynllun yn gamau neu’n gerrig milltir cyraeddadwy gydag amserlen
realistig.
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2.4 Cyflawni strategaeth recriwtio
2.4.1) Gweler isod y rhestr wirio arfer gorau ar gyfer cyflawni strategaeth recriwtio
sefydliad
a) Dirprwyir y gwaith o gyflawni’r strategaeth i unigolion penodol sy’n atebol i
ddefnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr y sefydliad.
b) Mae’r broses o gyflawni’r strategaeth yn agored i graffu a chymeradwyaeth
rhanddeiliaid gan gynnwys defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr.
c) Caiff cerrig milltir cyflawni eu monitro gan y rheiny sy’n gwneud
penderfyniadau ar lefel uchel, ar y cyd â defnyddwyr gwasanaethau a
gofalwyr, er mwyn sicrhau bod y cynllun yn cael ei weithredu ar amser a’i
fod o ansawdd dderbyniol.
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2.5 Adolygu a diweddaru’r strategaeth recriwtio
2.5.1) Gweler isod y rhestr wirio arfer gorau ar gyfer adolygu a diweddaru
strategaeth recriwtio
a) Caiff prosesau recriwtio eu gwerthuso’n rheolaidd, a dysgir gwersi ar gyfer
strategaethau’r dyfodol.
b) Caiff prosesau gwerthuso eu cydgynhyrchu gyda defnyddwyr gwasanaethau
a gofalwyr.
c) Adolygir a gwerthusir llwyddiant y strategaeth ddiwethaf, a dysgir gwersi ar
gyfer yr un nesaf.
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3. Canllawiau ymarferol ar gyfer
arfer recriwtio
Argymhellir y canlynol fel arfer gorau wrth recriwtio cynrychiolwyr defnyddwyr
gwasanaethau a gofalwyr a sut i’w cefnogi.
Cydnabyddir y bydd hyblygrwydd y broses yn amrywio rhwng sefydliadau statudol
mawr a gwasanaethau llai y trydydd sector neu’r sector preifat. Fodd bynnag, ar
hyn o bryd mae yna fwy o gyfraniad at brosesau recriwtio, er enghraifft, yn y GIG,
nag yn y rhan fwyaf o sefydliadau’r trydydd sector. Yn y GIG, mae defnyddwyr
gwasanaethau a gofalwyr yn cymryd rhan yn y broses o ddethol staff yn rheolaidd
trwy fod ar banelau cyfweld a chael dylanwad ar y cwestiynau sy’n cael eu holi i
ymgeiswyr yn y cyfweliad. Fodd bynnag, mae yna lai o hyblygrwydd ynghylch sut
mae swyddi’r GIG yn cael eu hysbysebu a sut mae ceisiadau’n cael eu gwneud.
Ar hyn o bryd, gwneir hyn trwy broses ar-lein o’r enw TRAC.
Mae gan bwy sy’n recriwtio defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr oblygiadau ar
gyfer y graddau y gall defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr gymryd rhan yn y
broses recriwtio. Rhaid ystyried hyn wrth benderfynu pwy fydd yn recriwtio pobl
i rolau ymgysylltu a chydgynhyrchu.

3.1 Proses Recriwtio
Cynnwys defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr – arweinyddiaeth yn y
broses recriwtio
Dylid gwahodd pobl sydd eisoes yn cymryd rhan fel defnyddiwr gwasanaeth
neu ofalwr i ffurfio grŵp er mwyn arwain y broses recriwtio. Gallai’r grŵp hwn
hefyd gynnwys cynghorydd annibynnol (rhywun â phrofiad o recriwtio) a rhywun
perthnasol o’r sefydliad sy’n recriwtio.

3.2 Cynllunio Rôl
Bydd y grŵp sy’n arwain yn arwain ar eu datblygiad gan ddefnyddio proffiliau rôl
sydd eisoes yn bodoli yn y canllawiau hyn (gweler Atodiad 3), gan eu haddasu at
rolau/sefydliadau penodol. Bydd y disgrifiad rôl yn disgrifio sut y bydd pobl yn cael
eu hamddiffyn rhag dial am eu bod wedi cymryd rhan.
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3.3 Gwybodaeth am y rôl
Mae angen i’r wybodaeth sydd ar gael i’r cyhoedd am y rôl fod yn hawdd ei deall.
Mae’r wybodaeth yn darparu manylion am y sefydliad gan gynnwys:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Diben y sefydliad
Sut allwch chi wneud gwahaniaeth
Diwylliant
Gwerthoedd
Beth i’w ddisgwyl
Sut mae pethau’n cael eu gwneud
Pwy yw Pwy – yn y sefydliad gan gynnwys aelodau eraill
Strategaethau ymgysylltu a recriwtio’r sefydliad.

Bydd angen sicrhau bod y wybodaeth hon ar gael trwy sianelau gwahanol e.e.,
digwyddiadau grŵp, gwefannau a chylchlythyron sefydliadau (gan gynnwys
gwefan y Fforwm), Byrddau Partneriaeth Iechyd Meddwl lleol, Llywodraeth
Cymru a’i rhwydweithiau, meddygfeydd a Thîmau Iechyd Meddwl Cymunedol,
Llyfrgelloedd a safleoedd eraill sy’n darparu gwasanaethau’r trydydd sector.

3.4 Hysbysebu
Caiff y rôl ei hysbysebu trwy rwydweithiau lleol a chenedlaethol, gan ddibynnu
ar y math o rôl. Awgrymir yr isod er ystyriaeth:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Papurau newydd lleol
Radio lleol a/neu radio ysbyty
Gwefannau’r sector cyhoeddus
Gwefannau’r trydydd sector
Cyfryngau cymdeithasol
Cylchlythyron sefydliadau
Fferyllfeydd, Meddygfeydd, Optegwyr lleol
Tîmau Iechyd Meddwl Cymunedol/hybiau/canolfannau
Canolfannau galw heibio
Banciau bwyd.
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3.5 Opsiynau ar gyfer dethol
Bydd yr opsiynau ar gyfer dethol yn dibynnu pa mor ffurfiol yw’r rôl a lefel yr
ymgysylltiad. Dyma’r dulliau i’w hystyried, o’r lleiaf ffurfiol i’r mwyaf ffurfiol:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Gwahoddiad agored
Hunanddethol/gwirfoddoli
Sgwrs anffurfiol – wyneb yn wyneb, llwyfannau rhithwir, ayb
Digwyddiadau grŵp
Mynegi diddordeb – gall fod ar lafar neu’n ysgrifenedig
Gwahoddiad ffurfiol
Cyfweliad anffurfiol
CV
Ffurflen gais
Cyfweliad ffurfiol
Mae angen i’r dethol fod yn hyblyg er mwyn cwrdd ag anghenion unigol
Sylwedydd annibynnol yn bresennol.
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Mae’r adran hon wedi nodi uchelgeisiau’r rheiny sy’n gwneud
penderfyniadau ar gyfer gwella’r broses o recriwtio a chefnogi
defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr sy’n gynrychiolwyr yng
Nghymru. Bydd sicrhau llais effeithiol i ddefnyddwyr gwasanaethau
a gofalwyr yn sicrhau hefyd fod datblygiad polisïau mewn
gwasanaethau iechyd meddwl yn fwy cydnaws ag anghenion
a thargedau defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr.
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03

Adran 3:
Gwobrwyo a
Chydnabyddiaeth
am Weithgareddau
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3

Cyflwyniad
Y prif argymhelliad o ran gwobrwyo a chydnabyddiaeth yw y dylai pobl gael cynnig
taliad bob tro pan fyddant yn gweithio ochr yn ochr â phobl eraill sy’n cael eu talu,
ond y dylai fod ganddynt fynediad at ddewis arall o wobrau y gallai fod yn well
ganddynt eu cymryd.
Dylai tâl fod yn seiliedig ar dâl cyfartal am waith cyfartal, a dylai fod gywerth â’r
Cyflog Byw Gwirioneddol, o leiaf. Dylai tâl teg ddibynnu ar y galw a’r sgiliau sy’n
angenrheidiol ar gyfer y gwaith. Dylai gwobrau eraill fod â’r un gwerth ag unrhyw
daliad a gynigir. Efallai y bydd angen trafod tâl a/neu oriau er mwyn ffitio i
derfynau incwm a osodir ar gyfer budd-daliadau gwahanol.
Mae cael eich talu yn creu disgwyliadau ychwanegol ac atebolrwydd i wneud y
gwaith gofynnol. Felly, mae’n deg disgwyl tystiolaeth o bresenoldeb a pharatoi,
ac unrhyw waith sy’n angenrheidiol rhwng cyfarfodydd.
Os nad yw pobl yn teimlo eu bod yn gallu ymrwymo, efallai y byddant yn
hapusach i wirfoddoli.
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Budd-daliadau Lles
Pan fydd pobl yn cael budd-daliadau, ni ddylai unrhyw daliad a wneir yn
ychwanegol at gostau teithio a chostau allan-o-boced, fod yn fwy na’r incwm
a ganiateir.
Dylai pob sefydliad fod yn gallu dangos y ffordd i unigolion at gynghorwyr hawliau
lles yn yr ardal, er mwyn iddynt gael cyngor personol ar ganlyniadau derbyn
taliadau.
Dylai fod yn bosibl trafod lefelau taliadau/oriau er mwyn iddynt allu bod o dan y
terfynau ar gyfer budd-daliadau.
Mae yna ofn y bydd gweithgarwch ymgysylltu yn effeithio ar gymhwystra i fudddaliadau sy’n seiliedig ar anabledd. ‘Os ydych chi’n gallu gweithio ar y pwyllgor
yna, yna gallwch chi weithio mewn swyddfa’. Ond, o dan gwaith a ganiateir, mae
gwaith ymgysylltu, boed yn waith gwirfoddol neu’n waith am dâl, yn gallu cael
ei gydnabod fel gwaith ‘therapiwtig’ ac fel gwaith sy’n berthnasol i’r anabledd a’r
broses o’i reoli.
Gall cyfranogwyr sydd ddim yn dymuno derbyn tâl wrthod y tâl neu roi eu ‘hincwm’
i elusen. Ni fyddai hyn yn effeithio ar eu lwfans incwm mewn perthynas â budddaliadau.
Nid yw costau teithio a chostau allan-o-boced yn effeithio ar fudd-daliadau gan
nad yw’r rhain wedi eu cynnwys yn yr elfen ‘incwm’. Caiff yr incwm a ganiateir ar
gyfer budd-daliadau ei ddiweddaru’n flynyddol:
Budd-dâl

Lwfans Incwm
– Yr Wythnos

Gwybodaeth ychwanegol

(oni nodir yn
wahanol)

Lwfans Gofalwyr £123
Lwfans
£143 ar ôl tynnu Gwaith a ganiateir – nid oes terfyn ar nifer
Cyflogaeth
treth
yr wythnosau y gallwch eu gweithio ar gyfer
a Chymorth/
gwaith a ganiateir.
Budd-dâl
Analluogrwydd
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Mae gwaith a ganiateir yn caniatáu i chi:
• weithio am lai nag 16 awr yr wythnos
• ennill hyd at £143 yr wythnos ar ôl treth
• gael eich budd-daliadau arferol
• meithrin eich sgiliau a’ch profiad
• cael cymorth wrth i chi weithio – gelwir
hyn yn waith a ganiateir gyda chymorth
• gwneud gwaith gwirfoddol – nid oes terfyn
ar nifer yr oriau yr wythnos y gallwch
wirfoddoli.
Os ydych yn dymuno gwneud gwaith a
ganiateir, yna bydd angen i chi lenwi ffurflen
PW1 a’i hanfon at eich swyddfa Canolfan
Byd Gwaith, lle telir eich budd-daliadau. Yna
penderfynir a yw’r gwaith a gynigir yn ‘waith
a ganiateir’.

Credyd
Cynhwysol

Os ydych yn cael budd-dâl arall, yna mae
angen siarad â’ch cynghorydd oherwydd
gallai’r incwm o’r gwaith a ganiateir effeithio
ar y budd-dâl arall hwnnw e.e., budd-dâl tai.
Lwfans misol – Lwfans gwaith – y swm y gellir ei ennill cyn
£287 – os
iddo effeithio ar eich Credyd Cynhwysol.
yw’r Credyd
Cymhwystra – mae gan y sawl sy’n hawlio
Cynhwysol
neu bartner gyfrifoldeb dros blentyn neu allu
yn cynnwys
cyfyngedig i weithio.
cymhorthdal tai
£503 – Ddim yn
cael cymhorthdal
tai

Tapro – Ar hyn o bryd, mae’r gyfradd
dapro yn 63% pan fyddwch yn ennill
mwy na’r lwfans gwaith; am bob £1 dros
ben, tynnir 63c yn awtomatig o’r Credyd
Cynhwysol

Gwobrwyo a Chydnabyddiaeth am Weithgareddau  | 71

Cymhorthdal
Incwm

Sengl heb
blentyn – £5
Pâr – £10
Rhiant sengl,
anabl neu’n
ofalwr – £20

Bydd gofyn ystyried hyn wrth ddatblygu polisïau fel bod eglurder i’r cynrychiolydd
a’r sefydliad sy’n recriwtio. Bydd gofyn rhoi diweddariad blynyddol am y swm
hefyd, yn ogystal ag unrhyw newidiadau i’r ddeddfwriaeth budd-daliadau.
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Dulliau Gwobrwyo
a Chydnabod
Bydd dulliau talu a chydnabod yn ddewis personol i’r unigolyn yn hytrach na’r
sefydliad.
Mae archwaeth pobl am daliad neu wobrau eraill yn dibynnu i raddau helaeth ar
eu hamgylchiadau personol. Mae rhywun sydd ag incwm diogel heb yr angen i
fodloni meini prawf cymhwystra, asesiadau gallu neu rwystrau gweinyddol eraill
sy’n gysylltiedig â budd-daliadau, yn llawer mwy tebygol o eisiau cyfrannu heb
wobr.
Ond, mae llawer o ddefnyddwyr gwasanaethau wedi bod yn ddi-waith am gyfnod
hir, ac mae ganddynt deimladau difrifol o ddiffyg gwerthfawrogiad neu allgau gan
gymdeithas. Maent ar incwm isel ac felly efallai y byddai gwobrau anariannol yn
teimlo’n annheg ac fel petaent yn cael eu hegsbloetio. Efallai y bydd y bobl hyn
yn dal i gymryd rhan, ond efallai y byddant yn teimlo atgasedd a rhwystredigaeth
ynghylch yr hyn sy’n ddisgwyliedig ohonynt pan fo’r bobl eraill sydd o amgylch y
bwrdd ar incwm da iawn.
Rhaid i rai aberthu gwaith cyflogedig i gymryd rhan ac efallai y byddent yn gweld
taliad fel iawndal am golled yn hytrach na gwobr.
Mae rhai’n teimlo y byddai dod yn ‘gyflogedig’ yn cyfaddawdu ar annibyniaeth
eu llais a’u rhyddid i siarad. Mae eraill wedi awgrymu y gallai taliad ‘hyd braich’
roi sylw i’r pryder hwnnw. Mae rhai yn teimlo mwy o hunan-barch wrth wneud
pethau’n wirfoddol.
Y safon ofynnol yw na ddylai pobl fod allan o boced am eu bod yn gwneud gwaith
ymgysylltu.

Treuliau allan-o-boced
Dyma’r safon ofynnol ar gyfer y rhan fwyaf o gyfleoedd ffurfiol i gyfannu at y
broses o wella gwasanaethau a’u newid. Mae hyn yn cynnwys costau teithio a
chynhaliaeth, a hefyd costau gofal neu gynorthwyydd personol.
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Gwobrau Anariannol
Cydnabyddiaeth a gwerthfawrogiad
Dyma ddylai fod y lefel ofynnol o wobr a ddisgwylir ar gyfer ymgysylltiad ar bob
lefel, a dylid ei ddarparu waeth a gynigir gwobrau eraill ai peidio.
Cael eich clywed a gweld newid positif yn ganlyniad uniongyrchol i
gyfraniadau
Yn aml, mae angen tystiolaeth bositif o newid go iawn cyn i rywun deimlo iddynt
gael eu clywed. Mae cydnabyddiaeth mewn cofnodion, cydnabod ymdrech mewn
cyfarfodydd, negeseuon o werthfawrogiad am yr hyn a ddwedwyd a chamau
gweithredu sy’n deillio o gyfraniadau, oll yn helpu.
Yn aml, caiff pobl eu tynnu i mewn i weithgareddau ymgysylltu oherwydd
profiadau personol gwael neu gymysg ac am eu bod eisiau i bethau fod yn well i
bobl eraill. Eisiau newid yw’r prif ysgogydd dros ymgysylltiad i’r rhan fwyaf o bobl.
Fodd bynnag, mae’n creu rhwymedigaeth ar eraill sy’n penderfynu adrodd yn ôl
ar sut mae defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr wedi newid pethau. Os na fydd
pethau’n newid yn y ffordd yr oedd defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr am eu
gweld yn newid, mae yna berygl o rwystredigaeth, dadrithiad a gweld defnyddwyr
gwasanaethau a gofalwyr yn gadael gweithgareddau ymgysylltu. Rydym yn
debygol o weld pobl yn gadael os na fydd newid, waeth a gynigir gwobrau eraill
ai peidio. Mae cyflymder y newid hefyd yn allweddol oherwydd gall fod yn anodd
gwireddu newid mewn amgylchedd sefydliadol sydd wedi’i strwythuro’n fawr.
Yn aml, mae’n anodd gweld y bwriad i newid, sy’n cael ei fynegi ar lefel y sawl
sy’n penderfynu, yn cael ei weithredu ar y llinell flaen.
Cael cefnogaeth i ddilyn eich angerdd
Mae gan rai defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr agenda neu ffocws penodol,
er enghraifft, yn ymwneud â gwasanaethau ar gyfer cyflwr penodol neu agweddau
tuag at gyflwr penodol. Mae cael cymorth i symud agenda o’r fath yn ei flaen yn
ysgogydd enfawr.
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Arbenigedd profiad bywyd yn cael ei werthfawrogi yr un faint ag arbenigedd
proffesiynol
Er mwyn cydgynhyrchu mae angen yr un faint o barch at arbenigedd pob un
o amgylch y bwrdd. Mae cael eich trin yn gyfartal â phobl eraill sy’n gwneud
penderfyniadau, yn ysgogi. Ond, mae gwahaniaethau mewn taliad yn dueddol
o danlinellu gwahaniaethau mewn parch.
Bod yn rhan o grŵp mwy o faint gyda nodau tebyg
Mae meithrin cysylltiadau â chymunedau diddordeb yn diwallu angen dynol
sylfaenol am ddiben ac ystyr. Nodau a phrofiadau a rennir yw sylfaen cyd-barch
a chynhwysiant cymdeithasol. Er mwyn i hyn weithio fel ysgogydd, mae angen i
ddigon o bobl fod yn rhan o’r prosesau ymgysylltu er mwyn gwrthweithio’r teimlad
o ynysu sy’n gwneud i bobl deimlo mae un llais ydynt, neu eu bod yn ormod o
leiafrif i wneud gwahaniaeth.
Cael cais am eich barn
Mae’n syml ond yn effeithiol. Mae’n galonogol iawn pan fydd rhywun yn gofyn
am eich barn, a’ch bod yn teimlo bod pobl yn parchu eich barn, yn enwedig pan
fydd rhywun yn dod atoch yn bersonol. Dyma fecanwaith y gellid ei ddefnyddio’n
effeithiol yn y GIG ac mewn gofal cymdeithasol. Mae cael aelod o staff i ddweud
wrth ddefnyddiwr gwasanaeth, “Rydyn ni’n ystyried gwneud hyn a hyn, ac
roeddwn i eisiau gwybod beth oedd eich barn chi am hyn’ yn fwy tebygol o
ddenu ymateb adeiladol na llond lle o ddogfennau ymgynghori ar y bwrdd mewn
ystafell aros. Byddai angen ymgysylltu staff llinell flaen yn y broses o recriwtio
defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr i roi eu barn, ac felly gallai olygu bod angen
hyfforddiant ac amser a gwaith ychwanegol i gyfathrebu yr hyn y mae defnyddwyr
gwasanaethau a gofalwyr wedi ei ddweud, yn ôl.
Y cyfle i arddangos talentau
Mae’r math hwn o waith yn gallu darparu cyfleoedd i ddatblygu sgiliau newydd a
hefyd i ddatblygu ac i ddangos hanes profedig fel tystiolaeth o’r sgiliau sydd gan
bobl yn barod, gan eu cefnogi i wella’u C.Vs a darparu enghreifftiau o brofiad y
gellir ei ddefnyddio yn ystod y broses ddethol ar gyfer cyfleoedd cyflogaeth.
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Byddai proses fentora actif, gydag adborth adeiladol a chymorth i ddatblygu C.V.
yn cyfoethogi buddion cyfrannu at newid y gwasanaeth.

Gwobr i gydnabod defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr
Gellid cydnabod cyfraniadau gwerthfawr trwy seremoni wobrwyo sy’n tynnu sylw
at waith defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr unigol yn lleol neu’n genedlaethol.
Gallai seremoni wobrwyo sy’n tanlinellu gwaith defnyddwyr gwasanaethau a
gofalwyr unigol, fod yn ffordd werthfawr o arddangos cyfraniadau, yn lleol neu’n
genedlaethol.
Strwythur Gyrfa
Crybwyllwyd hyn yn adran 2 mewn perthynas â chael y Fforwm i ddatblygu
rolau newydd, ac er ystyriaeth sefydliadau eraill. Mae’n rhaid i’r pwyslais fod ar
sicrhau bod amrywiaeth eang o gyfleoedd ar gael ar bob lefel ymgysylltu, er mwyn
sicrhau bod pawb yn gallu cyfrannu yn ôl eu talent, eu hymrwymiad a’u gallu
(gyda chymorth), ond byddai hefyd yn ddefnyddiol datblygu llwybr trwy’r lefelau
gwahanol sy’n gwobrwyo ymdrech pobl a’u talent gyda dilyniant at rolau mwy
cyfrifol a dylanwadol.
Gallai’r llwybr dilyniant hwn gynnwys rolau mentora i gefnogi talent newydd sy’n
dod i’r amlwg, rolau cadeirio, a chyfraniad at weithgorau, byrddau a phwyllgorau
ar lefel genedlaethol.

Gwobrau cyllid
Credydau amser
Gellir defnyddio credydau amser ar draws rhwydwaith o weithgareddau mewn
llefydd gwahanol, ac nid dim ond yn lleol. ‘Gwobrwyir’ credydau amser gyda
thalebau: un daleb am un awr. Mae Tempo yn sefydliad sy’n cefnogi datblygiad
credydau amser ac mae ganddynt swyddfeydd yn Llundain a Chaerdydd. Ond
mae ganddynt ‘rwydwaith gwario’ ledled y Deyrnas Unedig. Mae yna gost am
sefydlu’r Credydau Amser, gan ddibynnu pa fath o wasanaeth sy’n angenrheidiol.
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Mae’n costio £400 o leiaf. Gallwch gael hyd i ragor o wybodaeth ar wefan Tempo
https://www.wearetempo.org/get-started-time-credits
Yn ogystal â’r gost sefydlu, mae iddo’r un anfanteision â bancio amser (gweler isod).
Bancio Amser
Mae rhai darparwyr yn defnyddio hwn yn barod fel credyd anariannol am gyfrannu
at gyfarfodydd. Mae bancio amser yn debyg iawn i gredydau amser ac yn cynnig
gwasanaeth neu weithgaredd am awr o’ch amser. Mae’r amser sy’n cael ei
fancio’n cael ei ddefnyddio yn yr ardal leol fel arfer.
Gall fod costau gweinyddol sylweddol i’r broses hon a gall fod yn ddrutach na
thaliadau ariannol. Mae yna fuddion i ddefnyddio bancio amser i’r rheiny sy’n gallu
manteisio ar y gweithgareddau, ac sy’n hoff o’r opsiynau a gynigir, neu sydd heb
flaenoriaethau dybryd eraill ar gyfer gwario’u harian a threulio’u hamser. Efallai
na fydd y rheiny sy’n ofalwyr neu sydd â phrofiad bywyd o ofid meddyliol, yn gallu
manteisio ar weithgareddau oherwydd anabledd. Gan fod dewis cyfyngedig o
weithgareddau, efallai na fydd unrhyw beth y mae’r unigolion yn ei werthfawrogi
neu eisiau cymryd rhan ynddo. Hefyd, nid yw bancio amser gywerth â’r isafswm
cyflog ac mae rhai pobl yn teimlo bod hyn yn camfanteisio arnynt.
Mae’r dull gweithredu mewn un ardal yn cyfyngu’r buddion bancio at
weithgareddau sy’n bodloni’r 5 ffordd at lesiant yn unig, e.e., cysylltu, bod yn
weithgar, parhau i ddysgu, cymryd sylw a rhoi. Mae rhai’n teimlo bod cyfyngiadau
o’r fath yn nawddoglyd.
Hefyd, efallai y bydd terfyn amser ar gyfer defnyddio’r bancio amser, a gallai
fod yn rhaid ei wario erbyn diwedd y flwyddyn ariannol neu ei aberthu. Nid oes
opsiwn i’w gynilo. Mae ambell gynllun yn caniatáu i fancio amser gael ei wario gan
ddefnyddiwr gwasanaeth arall, yn ôl dirprwyaeth y sawl sydd wedi ei ennill.

Gwobrwyo a Chydnabyddiaeth am Weithgareddau  | 77

Digwyddiadau gwobrwyo
Mae’r rhain yn cynnwys:
•
•
•
•
•

Sesiynau gwesty/maldod i wirfoddolwyr fel diwrnodau gwobrwyo
Prydau bwyd allan, e.e., cinio Nadolig, cinio cyn cyfarfodydd
Bwyd da amser cinio ar gyfer digwyddiadau sy’n para diwrnod
Diwrnodau adeiladu tîm
Rhodd i grŵp gael digwyddiad cymdeithasol.

Mae rhannu prydau bwyd yn datblygu perthnasoedd gwaith cynhyrchiol, a
chysylltiadau rhwng pobl, sy’n sicrhau bod digwyddiadau yn teimlo’n fwy diogel
ac yn fwy croesawgar.
Mae angen bod yn ddoeth gyda gwobr o’r fath, er mwyn sicrhau nad yw’n
ymddangos bod pobl yn camddefnyddio arian cyhoeddus.
Talebau rhodd neu wobrau ariannol untro
Yn aml, rhoddir y rhain am grwpiau ffocws neu am gymryd rhan mewn ymchwil,
ac fel arfer maen nhw werth tua £10-£20 neu fwy.
Enw i mewn i’r het
Weithiau ceir yr opsiwn hwn fel gwobr am gymryd rhan mewn ymchwil. Rhoddir
symiau mwy o arian os daw eich enw allan o’r het.
Talebau bwyd
Mae rhai pobl sy’n byw gyda materion iechyd meddwl yn dod o sefyllfaoedd
difreintiedig iawn. Ond, byddai stigma sylweddol ynghlwm â hyn.
Hyfforddiant a chynadleddau – fel elfen ychwanegol at safonau hyfforddiant
gofynnol a phresenoldeb mewn cynhadledd
Mae mynediad at hyfforddiant a chynadleddau yn ddychwelyd am gyfraniadau
i sefydliad yn ffordd arall o ‘wobrwyo’ pobl am eu hamser. Mae’n debygol mai
hyfforddiant untro fydd yr hyfforddiant, yn hytrach na chwrs hyfforddiant llawn.
Mae datblygu sgiliau a allai gynyddu cyflogadwyedd yn wobr deniadol. Hyd yn oed
i’r rheiny sydd ddim yn chwilio am swydd, mae hyfforddiant yn cefnogi pobl i dyfu
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ac i ddatblygu, i deimlo’n fwy hyderus ac i gyflawni eu potensial.
Offer sy’n angenrheidiol er mwyn cyflawni tasgau
Gellid gweld darparu offer TG, argraffyddion, mynediad at y Rhyngrwyd, ffonau
symudol, ayb. i alluogi i rywun wneud y gwaith, fel gwobr. Byddai unrhyw gyflogai
yn disgwyl yr un peth, ac mae diffyg mynediad at y pethau hyn yn gallu allgau pobl
rhag cymryd rhan a lleihau cynrychioldeb.
Mae rhai’n teimlo mai mater o urddas yw darparu eu hoffer eu hunain, fel eu bod
yn gallu dangos eu bod yn gallu gofalu amdanynt eu hunain. I eraill, mae gorfod
darparu eu hoffer eu hunain yn eu hallgau o unrhyw rolau sy’n gofyn am fwy.

Taliad Ariannol
Dyma’r opsiwn cyntaf delfrydol fel gwobr, a dylid ei gynnig ond gydag opsiynau
eraill lle bo’r amgylchiadau’n gofyn amdanynt, neu lle na fydd unigolion eisiau
cael eu talu. Mae talu yn rhoi’r hawl i bobl ddewis y wobr y maent ei heisiau ac i’w
galluogi i gynilo at ddibenion amrywiol. Nid ydynt yn cael y wobr wedi ei chymryd
oddi arnynt os nad ydynt yn ei gwario ar ddiwedd y cyfnod ariannol.
Gwelwyd ofn ymhlith rhai sefydliadau y gallent fod yn gosod cynsail i dalu ac y
byddai hynny’n rhoi eraill mewn sefyllfa anodd. Ond, mae’r cynsail eisoes wedi
ei osod trwy sawl sefydliad.
Er enghraifft, mae rhai Byrddau Partneriaeth Iechyd Meddwl Lleol wedi talu
cynrychiolwyr gan ddefnyddio polisïau talu a weithredwyd trwy sefydliad a
ddirprwywyd yn y trydydd sector. Mae Coleg Brenhinol y Seiciatryddion yn
talu eu cynrychiolwyr. Hefyd, mae defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr
sy’n cydgynhyrchu ac yn cydgyflwyno hyfforddiant i weithwyr iechyd meddwl
proffesiynol a gweithwyr cymdeithasol yn cael eu talu fel arfer. Fel arfer, telir
defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr sy’n cymryd rhan mewn gwaith ymchwil
hefyd. Caiff defnyddwyr gwasanaethau neu ofalwyr sy’n aelodau bwrdd o Fwrdd
Gofal Cymdeithasol Cymru eu talu hefyd. Nid yw’r rhestr hon yn cynnwys pob
enghraifft.
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Mae’r arian dan sylw’n gymharol fach, hyd yn oed wrth ystyried y peth ar lefel
genedlaethol, o gymharu â chost staff proffesiynol; dylai’r cwestiwn ganolbwyntio
ar foeseg y peth h.y. a ddylid cynnig tâl teg i bobl sy’n rhoi o’u hamser ai peidio?
Ni ddylai fod ffocws ar bryder ynghylch arian y llywodraeth.
Rhaid bod canfyddiad fod lefel y taliad yn deg ond ni ddylai pobl sy’n cael budddaliadau, neu’r rheiny sy’n gweithio, fod yn waeth eu byd. Dylid defnyddio’r
wybodaeth uchod sy’n ymwneud â budd-daliadau lles ac incwm, i oleuo pobl ac i
dawelu meddyliau pobl sydd ar fudd-daliadau o ran yr hyn y gallant ei wneud a’r
hyn na allant ei wneud. Dylai fod cyfle i gynrychiolwyr drafod taliadau neu oriau
i ffitio i derfynau eu henillion, a osodir gan yr Adran Gwaith a Phensiynau. Mae
hefyd yn hanfodol cofio nad yw pawb sy’n cymryd rhan ar fudd-daliadau.
Dylai taliadau fod gywerth â’r Cyflog Byw Gwirioneddol, o leiaf (oni chaiff ei drafod
i lawr i’r cyflog byw gan y cynrychiolydd ei hun) a dylai adlewyrchu tâl cyfartal am
waith cyfartal.
Dylid ystyried cynnig taliad am amser teithio pan fydd y rheiny sy’n mynychu
cyfarfodydd, digwyddiadau ayb. yn teithio am sawl awr.
Mae talu’n agor cyfleoedd i’r rheiny sydd ddim yn gallu fforddio cymryd rhan onid
ydynt yn cael eu talu. Fel arall, efallai y bydd mwyafrif y rheiny sy’n cymryd rhan
yn bobl freintiedig sydd â’u hincwm eu hunain ac sy’n gallu cymryd rhan. Byddai
taliad hefyd yn helpu hwyluso cyfraniad pobl sy’n gyflogedig ac a fyddai’n colli
incwm wrth gymryd rhan. Bydd diffyg cyfle i dalu yn cyfaddawdu ar y nod o gael
grŵp sy’n llwyr gynrychiadol i gyfrannu at benderfyniadau.
Mae pobl sy’n gweithio am dâl yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi mwy
ac yn aml yn cael eu trin yn wahanol i wirfoddolwyr. Pan gynigir taliad, mae pobl
lawer yn llai tebygol o deimlo bod rhywrai’n cymryd mantais ohonynt. Mae rhai
hefyd yn teimlo bod tocynistiaeth yn llai tebygol pan fo cynrychiolwyr yn cael eu
talu.
Mae yna rywfaint o bryder y gallai fod gwrthdaro rhwng buddiannau petai
defnyddiwr y gwasanaeth neu’r gofalwr yn teimlo na ddylent fod yn beirniadu’r
sawl sy’n eu talu. A fyddent yn cymryd y risg ac yn beirniadu beth bynnag? A
fyddent yn teimlo eu bod yn gallu bod yn onest? A oes unrhyw ffordd o amddiffyn
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cynrychiolwyr rhag y risg hon? Mae profiad yn awgrymu nad yw taliad yn tawelu’r
rheiny sy’n teimlo’n angerddol am wella gwasanaethau, yn enwedig lle mae’r
taliad yn cael ei dalu trwy sefydliad annibynnol, hyd braich. Mae’n bwysig nad
yw sefydliadau hyd braich sydd wedi eu dirprwyo yn rhoi pwysau ar unigolion i
blesio darparwyr contract y sefydliad, er mwyn amddiffyn contract y sefydliad. Mae
pwysau gan ddeiliaid y contract yn digwydd yn barod mewn rhai ardaloedd, hyd yn
oed pan na fydd pobl yn cael eu talu, ac mae hyn yn creu tocynistiaeth cynhenid.
Mae yna bryder y bydd pobl yn gwneud y gwaith am yr arian yn hytrach nag am
eu bod yn angerddol neu’n dalentog. Ond, dylai’r prosesau recriwtio a drafodir yn
adran 2 fod yn gallu rhidyllu’r rheiny sydd heb yr ysgogiad iawn i’r gwaith.
Unwaith y rhoddir tâl, efallai y bydd cyfyngiad ar faint y mae unigolyn yn gallu ei
wneud er mwyn sicrhau yr arhosir o fewn y gyllideb ac er mwyn dosbarthu’r taliad
a’r gwaith yn fwy cyfartal rhwng y bobl sy’n cyfrannu.
Yn aml, ni roddir taliad am gymryd rhan yn y broses o roi hyfforddiant,
oherwydd cynigir yr hyfforddiant yn rhad ac am ddim. Mae methu â chodi tâl
am wasanaethau a ddarperir gan ddefnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr yn
tanbrisio’u cyfraniad ac yn cyfleu’r neges – waeth a yw’r unigolion yn cael eu talu
ai peidio – nad yw’r hyn maent yn ei wneud yn werthfawr. Mae’n atgyfnerthu’n
dawel y rhagdybiaeth nad yw defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr yn haeddu
cael eu talu, neu na ddylent fod yn cael eu talu.
Unwaith i chi grisialu cyfraniad defnyddiwr y gwasanaeth neu’r gofalwr at
hyfforddiant fel ffilm, neu enghraifft ar bapur, rydych yn cymryd rheolaeth yr
unigolyn dros y defnydd o’u defnyddiau neu eu stori oddi arnynt. Efallai y byddwch
wedi cael eu caniatâd i ddefnyddio’r adnodd hwn y tro cyntaf. Ond efallai na
fyddant am i chi ei ddefnyddio am byth.
Yn ogystal, rydych yn cael gwared ar y cyfle i fyfyrwyr gael unrhyw ddeialog gyda
defnyddiwr y gwasanaeth neu’r gofalwr, a dyna’n aml lle mae’r budd pennaf o
gymryd rhan mewn hyfforddiant i’r myfyriwr. Os yw perchnogaeth yr unigolyn
dros y deunydd yn mynd i gael ei chydnabod yn iawn, dylai unrhyw daliad am eu
hamser gynnwys ‘breindaliadau’ am ddefnyddio’u deunyddiau pan na fyddant yn
bresennol.
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Taliad tuag at ofal
Awgrymir fel opsiwn arall yn lle bancio amser, neu fel opsiwn arall yn lle gwobrau
bancio amser eraill sy’n cynnig mwy o werth.
Mae rhai sefydliadau, er enghraifft, yn rhoi mynediad i gwnsela a therapïau
amgen.
atebwch C51 – C52

Y wobr bwysicaf yw gweld newid yn
ganlyniad i gyfraniad personol ac
ymdrech.
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Sut penderfynir
ar swm y taliad?
Mae angen cytuno ar y math o gydnabyddiaeth, a faint o gydnabyddiaeth, ar sail
y lefelau ymgysylltu. Bydd creu’r cysylltiad rhwng y lefelau cyfrannu a’r taliad yn
ganllaw clir i wasanaethau.
Mae pob gweithgaredd yn haeddu cydnabyddiaeth a gwerthfawrogiad. Yn y
pendraw, byddem yn anelu at sicrhau bod angen i bob gweithgaredd lle bo
teithio’n ofynnol, dalu costau teithio, pob un i ddarparu te, coffi a dŵr o leiaf, pob
un (ar wahân i swyddi llawn-amser neu ran-amser) i ddarparu pryd o fwyd os bydd
yn cael ei drefnu dros amser bwyd, a phob un (ac eithrio mynediad at wybodaeth
a dogfennau ymgynghori sydd â mynediad agored) i gynnig rhywfaint o wobr
ariannol. Mae’n hanfodol fod unrhyw wobr yn deg ac yn briodol i’r math o waith
sy’n cael ei wneud.
Isod ceir rhai awgrymiadau ar gyfer tâl ar sail gweithgareddau:
Gweithgaredd

Tâl/Gwobr

Mynediad at wybodaeth er enghraifft
gwefannau, cylchlythyron ayb.
Cyfrannu at ddogfennau ymgynghori â
mynediad agored.

Dim taliad.

Cymryd rhan yn weithgar mewn
gweithgareddau er enghraifft
gweithgorau, gweithdai, digwyddiadau
ymgynghori untro.

Dylai gael:
• Bwyd a lluniaeth
• Costau teithio/cludiant
• Trafnidiaeth hygyrch pan fo’r angen
• Costau rhesymol y gellir eu
cyfiawnhau.
Efallai y bydd rhai sefydliadau eisiau
cynnig cymhelliant am gyfrannu at
ymgynghoriad, grwpiau ffocws ayb.
e.e., rhodd i grŵp neu dalebau i
gyfranogwyr.
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Chwarae rhan weithgar wrth
ddylanwadu ar benderfyniadau.
Cynrychioli defnyddwyr gwasanaethau
a gofalwyr yn actif ar lefelau
cenedlaethol a lleol. Mynd i
gyfarfodydd, pwyllgorau, byrddau,
grwpiau penderfynu cenedlaethol/
lleol, arwain grwpiau lleol fel grwpiau
cymorth neu weithgaredd.
Adborth ac ymgynghoriad gyda
defnyddwyr gwasanaethau a
gofalwyr yn ôl yr angen, o ganlyniad i
gynrychiolaeth.
Rhaid eu bod yn chwarae rhan lawn
wrth baratoi ar gyfer cyfarfodydd
yn ogystal â’r cyfarfod ei hun ac
yn gweithredu pwyntiau yn dilyn
cyfarfodydd.

Cadeirio neu hwyluso cyfarfodydd
Trefnu digwyddiadau
Datblygu agendâu
Cydlynu cyfarfodydd
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• Cydnabyddiaeth a gwerthfawrogiad.
Ar gyfer rolau cynrychiolwyr byddai’r
taliad ar gyfradd y Cyflog Byw
Gwirioneddol, fan lleiaf.
• Taliad am yr amser a dreuliwyd
yn paratoi ar gyfer cyfarfodydd yn
ogystal ag amser mewn cyfarfodydd.
(e.e., 1 awr o amser paratoi am bob
awr o gyfarfod).
Byddai’n ddymunol cael elfen bremiwm
ar gyfer lefel uwch o gyfrifoldeb (sy’n
gymharus ag eraill sy’n cyfrannu)
e.e., os yw cyfranwyr eraill ar fand
tâl uwch nag ar bwyllgorau eraill, yna
dylid cynnig codiad i’r defnyddiwr
gwasanaeth neu’r gofalwr hefyd. (Ni
fyddai’n ymarferol seilio’r codiad hwn ar
union enillion cyfranwyr).
• Taliad am yr amser a gymerir i deithio
i gyfarfodydd a digwyddiadau ac yn
ôl. Ystyried amser teithio ar gyfer
siwrneiau dros 30 munud o hyd.
• Cydnabyddiaeth a gwerthfawrogiad
• Talu ar gyfradd uwch er mwyn
cydnabod mwy o gyfrifoldeb.

Cyflwyno hyfforddiant
Gwaith ymgynghori
Ymchwil neu rolau academaidd
Cyflwyno Cymorth Cymheiriaid
Cefnogi Cymheiriaid sy’n cyflwyno llais
defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr

• Cydnabyddiaeth a gwerthfawrogiad
Dylid talu’r gyfradd broffesiynol i’r rolau
hyn am lefel y gwaith a gyflwynir, fel y
nodir, trwy gyfateb swyddi’n briodol.

Dylai’r taliadau gydnabod galw emosiynol y gwaith ymgysylltu hefyd. Byddai un
system sgorio genedlaethol, y cytunwyd arni, ar gyfer sefydlu lefelau’r taliad, yn
ddefnyddiol ac yn deg.
atebwch C53

Canlyniadau peidio â gwobrwyo’n ddigonol
Os nad oes digon o wobr i ddenu talent, bydd y gronfa o bobl sydd ar gael yn
lleihau. Mae llawer o bobl yn teimlo nad ydynt yn cael eu gwerthfawrogi neu bod
rhywrai’n camfanteisio arnynt. Efallai y byddant yn digalonni ac yn optio allan.
Gyda llai o bobl yn gwneud y gwaith, mae’r perygl i’r rheiny sy’n weddill losgi
allan a chael eu dadrithio yn cynyddu, ac mae hyn yn golygu bod risg i’r niferoedd
leihau ymhellach. Bydd hyn hefyd yn cael effaith ar ansawdd y gwaith sy’n bosibl.
Efallai na fydd pobl yn teimlo eu bod yn cael eu parchu, ac efallai y bydd hyn yn
erydu eu hymrwymiad a’u hangerdd dros y gwaith. Efallai y byddant yn llai tebygol
o ymgysylltu â gweithgareddau o gwbl. Maent hefyd yn debygol o adael i bobl
eraill wybod am eu dadrithiad, a gallai hyn atal pobl newydd rhag dod ymlaen.
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Opsiynau Cyflogaeth
Mae angen i unrhyw broses o dalu cydnabyddiaeth i ddefnyddwyr gwasanaethau
a gofalwyr am eu hamser ymgysylltu, ffitio i ryw fath o strwythur cyflogaeth.
Ystyriaeth bwysig arall yw pwy sy’n ‘cyflogi’ y defnyddiwr gwasanaeth neu’r
gofalwr, neu os ydynt yn hunangyflogedig pwy sy’ gyfrifol am eu talu. Mae
materion enw da a gwrthdaro rhwng buddiannau yn codi pan fo’r sefydliad sy’n
talu yn sefydliad y mae’r defnyddiwr gwasanaethau neu’r gofalwyr yn craffu arno
hefyd. Hyd yn oed pan fydd mesurau diogelu ar waith i amddiffyn defnyddwyr
gwasanaethau a gofalwyr rhag unrhyw ôl-effaith wrth herio arferion y sawl sy’n
eu talu, mae’n debygol y bydd canfyddiad ymhlith y boblogaeth o ddefnyddwyr
gwasanaethau a gofalwyr a gynrychiolir y bydd y berthynas gyflogaeth yn mygu
her o’r fath.
Yn ogystal, bydd gan feistri talu gwahanol lefelau gwahanol o ofynion gan eu
cyflogedigion. Er enghraifft, mae’r GIG yn gofyn am lawer o hyfforddiant gorfodol
a gallai hyn deimlo’n ormodol i’r rheiny sy’n cyfrannu mewn ffordd gweddol fach.
Mae ganddynt brosesau cymhleth hefyd ar gyfer datblygu swydd-ddisgrifiadau a
manylebau person, a’u rhoi trwy brosesau cyfateb swyddi, ac mae’n gallu cymryd
amser hir i’w prosesu.
Mae gan sefydliadau gwahanol amodau a thelerau cyflogaeth gwahanol iawn
hefyd. Yn aml, mae’r amodau cyflogaeth lawer yn well mewn sefydliadau statudol
mawr, oherwydd mewnbwn undebau pwerus, ond efallai y bydd gan sefydliadau
llai yr hyblygrwydd i drafod yr hyn y gallant ei gynnig.
Weithiau, ffafrir opsiynau drutach (a llai poblogaidd yn aml) fel bancio amser,
yn hytrach nag opsiynau cyflogaeth (gan gynnwys hunangyflogaeth) oherwydd
ofn cymryd risgiau a chyfrifoldebau ychwanegol cyflogaeth. Ond, mae hefyd yn
amddifadu defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr rhag hawliau ac amddiffyniadau
cyflogaeth. A ydyw’n iawn fod pobl sy’n gweithio fel defnyddwyr gwasanaethau a
gofalwyr i wella gwasanaethau i bawb, yn cael eu hamddifadu rhag yr hawliau ar
buddion hyn?
Mae yna adegau pan fydd defnyddwyr gwasanaethau yn cael eu cyflogi gan
sefydliad, er enghraifft fel swyddog ymgysylltu neu weithiwr cymorth cymheiriaid,
neu i ymgymryd â darn penodol o waith e.e., ymchwil. Er mwyn talu taliadau
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fesul awr am waith arall sy’n golygu cymryd rhan, mae angen rhyw fath o opsiwn
cyflogaeth hefyd. Amlinellir yr opsiynau ar gyfer cyflogaeth yn yr amgylchiadau
hyn, isod:
Gweithwyr gwirfoddol
Fel gwirfoddolwyr, ar hyn o bryd nid oes gan ddefnyddwyr gwasanaethau a
gofalwyr unrhyw hawliau yn ymwneud â thriniaeth deg gan y sefydliadau sy’n
ymgysylltu â nhw. Mae angen cydgynhyrchu proses er mwyn sicrhau triniaeth deg
i ddefnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr sy’n wirfoddolwyr.
Cyflogaeth lawn-amser
Fel arfer, mae contract llawn-amser yn swydd barhaol gyda chyflog blynyddol neu
gyflog ‘yr awr’. Yn ogystal â chyflog penodol, gall gyflogai hefyd ddisgwyl cael:
•
•
•
•

diwrnodau o wyliau gyda thâl
budd-daliadau pensiwn
lwfansau cyfnod rhiant
Tâl Salwch Statudol.

(Bydd budd-daliadau i gyflogeion yn wahanol gan ddibynnu ar y math o sefydliad/
cwmni).
Nid oes nifer lleiaf o oriau y mae’n rhaid eu gweithio’n llawn-amser ac mae hyn yn ôl
doethineb y cyflogwr, er bod y rhan fwyaf o rolau llawn-amser yn 35+ awr yr wythnos.
Cyflogaeth ran-amser
Yn ei hanfod, y prif wahaniaeth rhwng gweithwyr rhan-amser a llawn-amser yw
y bydd gan gontract rhan-amser lai o oriau cytundebol na chontract cyflogaeth
llawn-amser. Yng nghontract gweithiwr rhan-amser, mae yna nifer penodol o oriau
y disgwylir eu gweithio bob wythnos.
Yn yr un modd â chontractau llawn-amser, yn aml mae’r swyddi hyn yn rhai
parhaol a byddant yn cynnig cyflog/tâl ‘yr awr’ sy’n addas ar gyfer nifer yr oriau
a weithiwyd, yn ogystal â buddion. Mae contractau cyflogaeth rhan-amser yn
ddelfrydol i bobl sydd ag ymrwymiadau eraill.
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Cyflogaeth cyfnod sefydlog neu dros dro
Mae contractau cyfnod sefydlog neu dros dro yn golygu eich bod yn cael eich
contractio i weithio nifer penodol o fisoedd, e.e., weithiau mae’r rolau hyn yn
cael eu creu i weithio yn lle rhywun sydd ar gyfnod mamolaeth neu ar gyfer darn
penodol o waith sydd â dyddiad terfyn penodol, sy’n golygu y gallai cyflogai gael
contract 12 mis.
Mae gweithwyr cyfnod sefydlog a dros dro yn cael yr un buddion â chontractau
parhaol; ond, bydd hawl i wyliau gyda thâl yn dibynnu ar hyd y contract.
Contract Dim Oriau
Mae contract dim oriau yn golygu bod y cyflogwr yn gofyn i’r cyflogai weithio pan
fydd angen iddo weithio. Nid yw’r cyflogwr yn gorfod cynnig unrhyw nifer penodol
o oriau ac nid yw’r cyflogai yn gorfod gweithio pan fydd y cyflogwr eisiau iddo
weithio.
Mae cyflogeion ar gontract dim oriau yn cael hawliau a buddion tebyg i weithwyr
parhaol a rhaid i’r cyflogwr dalu’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol, o leiaf. Gall
cyflogeion ar gontract dim awr chwilio am waith a gweithio’n rhywle arall.
Gallai hyn fod yn ddefnyddiol i’r rheiny sydd ddim eisiau gweithio nifer penodol
o oriau bob wythnos, gan gynnig rhywfaint o hyblygrwydd yn y ffordd y mae
cyflogai’n gweithio a phryd mae cyflogai’n gweithio.
Gweithwyr llawrydd neu gontractwyr (hunangyflogedig)
Bydd contractau llawrydd a chyflogaeth ar gontract yn amrywio, gan ddibynnu ar
y busnes a’r contract a gynigir. Efallai y bydd y gweithiwr llawrydd neu’r contractwr
yn cael contract gyda dyddiad cychwyn a gorffen penodol; neu, efallai y bydd yn
cael ei gontractio i weithio hyd nes bod y prosiect wedi’i gwblhau.
Yn aml, mae gweithwyr llawrydd a chontractwyr yn hunangyflogedig, sy’n golygu
bod yn rhaid iddynt ofalu am eu trethi a’u cyfraniadau Yswiriant Gwladol eu
hunain. Mae’r math hwn o gontract yn golygu hefyd na fydd y gweithiwr llawrydd
neu’r contractwr yn cael yr un hawliau a budd-daliadau â gweithwyr parhaol.
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Mae hunangyflogaeth yn gofyn am hunanddisgyblaeth, sgiliau trefnu, y gallu i
wneud gwaith gweinyddol a llawer o waith tu hwnt i’r gwaith cydgynhyrchu yr
ydych yn ei wneud. Byddai rhai’n gymwys i ‘mynediad i waith’ er mwyn talu am
weithiwr cymorth i’w helpu gyda hyn.
Cafwyd rhai cynlluniau i ddarparu hybiau i gynnig cymorth gweinyddol i bobl
sy’n hunangyflogedig (e.e., mae Busnes Cymru yn cynnig cymorth i bobl
hunangyflogedig). Byddai hwn yn adnodd defnyddiol petai hunangyflogaeth yn
cael ei ddefnyddio’n fwy eang ar gyfer gwaith ymgysylltu.
Staff asiantaeth
Mae contractau staff asiantaeth yn cael eu cytuno a’u rheoli gan asiantau
recriwtio. Fel arfer, mae’r contractau a gynigir yn rhai dros dro; bydd hyd y contract
yn dibynnu ar y cyflogwr.
Mae’r asiantaeth yn gofalu am hawliau’r cyflogai ac mae’r cyflogwr yn talu
cyfraniadau Yswiriant Gwladol y cyflogai a Thâl Salwch Statudol. Yn gyfreithiol, ar
ôl 12 wythnos o gyflogaeth yn yr un rôl, bydd y gweithiwr asiantaeth yn cael yr un
hawliau â chyflogeion parhaol yn y busnes.
Staff banc
Dyma ffordd o dalu am bobl sy’n cael ei harchwilio ar hyn o bryd gan gyflogwyr yn
y GIG fel ffordd o dalu pobl ag oriau afreolaidd a chyfyngedig. Mae’n gyfradd ‘yr
awr’ sy’n cynnwys elfen ar gyfer tâl gwyliau a thâl salwch.
atebwch C54 – C56

Gwobrwyo a Chydnabyddiaeth am Weithgareddau  | 89

Casgliad
Mae gwobrwyo a chydnabyddiaeth yn hanfodol wrth ysgogi pobl i ddod ymlaen
i ymuno yn y sgwrs am wella gwasanaethau iechyd meddwl. Mae yna botensial
i gynyddu’r gronfa o bobl sy’n barod i gyfrannu. Nid oes angen i wobrau fod yn
ariannol, ond fel gyda mwyafrif yr agweddau ar wasanaethau, dylai pobl gael
dewis. Mae angen iddynt deimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi a’u bod yn
fodlon gyda’r hyn maent yn ei wneud. Nid oes digon o bobl yn dod ymlaen i ni
allu fforddio colli talent am nad ydym yn creu cyfleoedd cynaliadwy i bobl barhau i
gyfrannu dros y tymor hir. Mae’n hanfodol ein bod yn recriwtio, ond hefyd ein bod
yn cadw pobl.
atebwch C57
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Atodiad 1
Arfer gorau wrth ymgysylltu – o offerynnau gwerthuso a adolygwyd gan Boivin
et al 2018, a Dukhanin et al 2018, a thrafodaethau gyda Fforwm Iechyd Meddwl
a Lles Cymru.
Isod, ceir rhestr o’r dyheadau arfer gorau sydd wrth wraidd prosesau gwerthuso
ymgysylltiad ledled y byd.

Proses
Cynllunio
• Caiff cynlluniau prosiectau a digwyddiadau eu cydgynhyrchu gyda defnyddwyr
gwasanaethau a gofalwyr
• Rhoddir digon o amser i gynllunio ymgysylltiad ac mae yna gyllideb ar gyfer
amser staff sy’n ofynnol ar gyfer y broses ymgysylltu gyfan
• Mae cynlluniau’n adlewyrchu blaenoriaethau defnyddwyr gwasanaethau a
gofalwyr
• Caiff cynlluniau eu cyflwyno mewn ffordd glir a dealladwy
• Mae’r cynllun yn cynnwys cynllunio sut y bydd allbynnau’r digwyddiad yn cael
eu defnyddio wrth wneud penderfyniadau
• Mae’r cynllun yn cynnwys sut y bydd nodau a rennir yn cael eu cyflawni
• Mae’r cynllun yn sicrhau y clustnodir digon o amser ar gyfer gweithgareddau
ymgysylltu.
Teg
• Cyfle cyfartal i gyfrannu
– cynigir ffyrdd gwahanol o gymryd rhan
– darperir cymorth ar gyfer y rheiny sydd ei angen
• Cofnodir pob barn
– mae unrhyw grynodeb yn adlewyrchu’r amrywiaeth o safbwyntiau
• Mae yna ymwybyddiaeth o effaith sgiw cynnwys rhanddeiliaid eraill gyda
defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr mewn prosesau penderfynu neu
ymgynghori
– caiff safbwyntiau lleiafrifol eu cofnodi a’u hadrodd ar wahân
– caiff safbwyntiau Su +C eu cofnodi a’u hadrodd ar wahân i safbwyntiau
rhanddeiliaid eraill
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– ni chaiff safbwyntiau Su+c, a safbwyntiau lleiafrifol eu golygu allan oherwydd
y niferoedd bach
– ceisir cydbwysedd rhwng safbwyntiau sefydliadau a defnyddwyr
gwasanaethau a gofalwyr
• Defnyddir gwobrau neu gymhelliant i ddefnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr
er mwyn cydnabod eu cyfraniad.
Mae defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr yn teimlo eu bod yn cael eu
clywed
• Caiff safbwyntiau eu cynnwys mewn adroddiadau a chanlyniadau
• Caiff adroddiadau a chyflwyniadau safbwyntiau eu defnyddio wrth benderfynu.
Nid yw cyfraniadau defnyddwyr gwasanaethau yn cael eu hatal oherwydd
profiad o geryddu, diffyg diogelwch neu ddiffyg parch
• Darperir amgylchedd diogel a chyffyrddus
• Hyrwyddir diwylliant derbyngar a goddefgar.
Mae materion sy’n cael sylw / agendâu/nodau
•
•
•
•
•
•

Yn cael eu cydgynhyrchu gyda defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr
Yn glir ac yn ddealladwy
Yn realistig ac yn gyraeddadwy
Ddim yn codi disgwyliadau afrealistig
Nid yw penderfyniadau wedi eu gwneud yn barod
Yn berthnasol i:
– flaenoriaethau defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr
– ansawdd gwasanaethau
– ansawdd gweithgareddau ymgysylltu
• Mae defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr yn dylanwadu ar yr amser a
glustnodir i drafod eitemau ar yr agenda.
Caiff y gweithgaredd ei redeg yn ‘iawn’
• Cydgynllunio/cydgynhyrchu
• Cydgyflwyno
• Mae defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr yn cael o leiaf 4 wythnos o rybudd
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

ynghylch y digwyddiad
Nid yw digwyddiadau’n dechrau cyn 10.30am
Mae’r safle’n hygyrch ar drafnidiaeth gyhoeddus ar ddechrau a diwedd y
digwyddiad
Mae’r safle’n ystyried yr anabl
Mae yna ddigon o lefydd parcio
Mae defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr yn cael gwybod sut y bydd eu
mewnbwn yn cael ei ddefnyddio
Mae yna agenda clir gydag amserau
Mae cyflymder y cyfarfod yn cynnwys pawb
Mae gwybodaeth (fel papurau) yn hawdd eu darllen ac yn cael eu darparu o
leiaf 10 niwrnod cyn y digwyddiad, yn y fformat sydd fwyaf hygyrch i’r unigolyn
(er enghraifft copi electronig neu gopi caled)
Yn amserol ac ar amser
Mae’r gweithgaredd yn rhedeg yn llyfn heb unrhyw ddryswch
Caiff cofnodion eu recordio fel recordiad sain neu eu cofnodi’n ysgrifenedig a’u
dosbarthu’n fuan wedi’r cyfarfod
Mae’r pwyntiau gweithredu yn cael eu cofnodi gyda’r perchennog a’r amserlen
Mae perchnogion pwyntiau gweithredu yn cael eu hatgoffa am yr hyn y maent
wedi cynnig ei wneud
Darperir ysgrifenyddiaeth
Darperir te/coffi – a bwyd os ydyw dros amser bwyd
Telir costau allan-o-boced i ddefnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr
– mae’n cynnwys costau teithio, cynhaliaeth, gofal plant, gofalwr amgen, llety
dros nos os oes angen.

Hwylusydd / cadeirydd
• Mae’n niwtral
– mae’n dwyn ei bersbectif ei hun yn ysgafn
– nid yw’n dangos hoffter tuag at fwyafrifoedd neu awdurdodau
– nid yw’n dangos rhagfarn yn erbyn lleiafrifoedd na safbwyntiau lleyg
• Mae’n cymryd cyfraniadau yn eu trefn
• Mae’n myfyrio ar anghydfod mewn ffordd ddiduedd
• Mae’n cadw’r digwyddiad ar amser
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• Mae’n llwyddo i atal polareiddio ac atal grwpiau sy’n gwrthwynebu ei gilydd rhag
ffurfio
• Mae’n trin pobl â pharch
– mae’n annog cyfraniadau
– nid yw’n cau pobl i lawr
– nid yw’n golygu pobl allan
– mae’n sicrhau bod pawb yn cymryd tro.
Gwybodaeth
• Mae’n glir, yn hawdd ei darllen ac yn osgoi jargon, neu o leiaf yn ei esbonio
• Mae disgwyliadau’r broses yn glir
• Disgrifir rheolau a rolau y glir a chânt eu cydgynhyrchu gyda defnyddwyr
gwasanaethau a gofalwyr
• Mae’n ddigonol i baratoi darllenwyr i gymryd rhan yn effeithiol
• Mae ar gael mewn dewis o gyfryngau yn ôl dewis ac angen yr unigolyn
• Nid yw’n hepgor unrhyw wybodaeth hanfodol.
Ansawdd y trafodaethau
• Mae pobl yn y digwyddiad
– yn gwrtais i’w gilydd
– yn parchu barn pob un
– yn amyneddgar at y rheiny sy’n cael trafferth cyfathrebu
– os ydynt yn anghytuno, maen nhw’n gwneud hynny mewn ffordd adeiladol
trwy ychwanegu at y drafodaeth yn hytrach na lleihau barn pobl eraill
– mae pobl yn cymryd safbwynt ‘ffrindiau beirniadol’
– maent yn dangos pan fyddan nhw’n cytuno â chyfranwyr eraill
– maent yn agored, yn onest ac yn ddealladwy
– yn rhoi eu sylw llawn i’r hyn sy’n digwydd
• Trafodir amrywiaeth eang o safbwyntiau ar y testun
• Mae yna wir ddadlau ynghylch testunau mewn cyfarfodydd.
Ansawdd y broses benderfynu
• Mae defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr yn cymryd rhan o gam cynharaf y
broses benderfynu, a thrwy bob cam yn y broses benderfynu
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• Mae defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr yn cymryd rhan wrth benderfynu’n
derfynol
• Mae defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr yn cymryd rhan ar bob lefel yn y
broses benderfynu (gweithredol a strategol) ac ym mhob math o weithgareddau
penderfynu
• Mae’r cyfarfod yn ddefnydd da o amser
• Gwneir penderfyniadau
• Caiff gweithredoedd eu dirprwyo a’u cofnodi
• Rhoddir sicrwydd bod penderfyniadau’n cael eu gweithredu
• Adroddir ar gynnydd a chaiff gweithredoedd eu cau pan fydd pwyllgor neu grŵp
yn cytuno
• Mae defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr yn cael mynediad uniongyrchol, heb
ymyrraeth, at aelodau pwyllgorau a grwpiau ar gyfer gwaith rhwng cyfarfodydd
• Mae defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr yn cael annibyniaeth ynghylch eu
penderfyniadau
• Mae defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr yn cael llais yng nghofnodion
cyfarfodydd
• Mae yna broses ar gyfer newid penderfyniadau neu ddelio â chwynion
• Gwerthusir y broses benderfynu.
Ansawdd y cymorth
• Mae gweithwyr cymorth ar gael i’r rheiny sydd â’u hangen
• Nid ydynt:
– yn mynegi eu barn eu hunain
– maent yn helpu’r sawl y maent yn eu cefnogi i fynegi eu barn nhw
– maent yn helpu pobl i baratoi
– maent yn briffio pobl ar ôl y digwyddiad
• Mae cymorth ar gael os yw rhywun yn gofidio.
Ansawdd presenoldeb
• Mae yna bresenoldeb da yn y digwyddiad
• Mae’r bobl allweddol sy’n gwneud penderfyniadau yn bresennol mewn
pwyllgorau
• Mae amrywiaeth o bobl a safbwyntiau yn bresennol
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• Mae’r rheiny yr effeithir arnynt fwyaf yn bresennol
• Nid yw presenoldeb defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr yn docynistaidd
• Mae presenoldeb cynrychiolwyr defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr ar
bwyllgorau a grwpiau yn ddibynadwy, ond cydnabyddir y ffaith y gallai salwch
neu gyfrifoldebau gofalu olygu bod eisiau cymryd amser i ffwrdd.
Ansawdd y rhwydweithio
• Darperir amser yn y rhaglen ar gyfer rhwydweithio
• Mae’r rhaglen yn cynnwys gweithgareddau i helpu pobl i ddod i adnabod ei
gilydd.
Ansawdd y cyfathrebu
• Mae cynllun cyfathrebu ar waith ar gyfer cyfathrebu â defnyddwyr
gwasanaethau a gofalwyr ac mae’n cael ei gydgynhyrchu gyda defnyddwyr
gwasanaethau a gofalwyr
• Gofynnir i ddefnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr pa ddull cyfathrebu sydd orau
ganddynt, a defnyddir hyn
• Defnyddir amrywiaeth eang o gyfryngau a dewis eang o leoliadau i gyfathrebu,
ac i farchnata digwyddiadau
• Ymgysylltir ag arbenigedd i uchafu eglurder cyfathrebu a dogfennau allanol
• Mae calendr o gyfleoedd ar gyfer ymgysylltu ar gael
• Caiff nodau a rennir, a gwerth ymgysylltu i’r sefydliad, eu cyfathrebu
• Gwerthusir ansawdd y cyfathrebu, gan gynnwys eglurder dogfennau
• Mae’r cyfathrebu’n cyrraedd mwyafrif helaeth y gymuned o ddefnyddwyr
gwasanaethau a gofalwyr.
Diweddu gweithgareddau
• Caiff cyfraniadau ymgysylltu eu cofnodi a chaiff eu dylanwad ar benderfyniadau
a’u defnydd yn ystod penderfyniadau eu tracio
• Pan fydd defnyddiwr gwasanaeth neu ofalwr ar bwyllgor neu grŵp hirdymor
arall yn gadael, maent yn cael cyfweliad ymadael i ddarganfod pam ac i asesu
ansawdd eu profiad yn y grŵp
• Ar ddiwedd gweithgareddau a digwyddiadau byr, er enghraifft grwpiau â therfyn
amser, cyfarfodydd undydd neu ddeuddydd, ymgynghoriadau neu gynadleddau,
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•
•
•
•
•
•
•
•

defnyddir ffurflenni gwerthuso a chynhelir adolygiadau gwerthuso wrth friffio ar
ôl y digwyddiad
– beth aeth yn dda?
- beth ellid ei wella?
Gwerthusir effaith y gweithgaredd hefyd 3 i 6 mis ar ei ôl
Mae gweithgarwch ymgysylltu yn agored i werthusiad allanol
Mae swyddogaeth friffio ar gael i ddefnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr sydd
â’i angen.
Mae pawb sy’n gysylltiedig â chynnal y digwyddiad yn cofnodi’r hyn y maent
wedi ei ddysgu a beth fyddent yn ei wneud yn wahanol tro nesaf.
Mae defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr a oedd yn bresennol yn cael gwybod
am y gwahaniaeth y maent wedi ei wneud
Diolchir i bobl am eu presenoldeb
Mae gweithgareddau ymgysylltu o fewn y gyllideb
Caiff perfformiad ymgysylltu, o ran canlyniadau ac effaith, ei dracio.

Ansawdd gweithgareddau a ddefnyddir i ymgysylltu
•
•
•
•
•
•
•

Roedd y gweithgaredd yn hwyl
Roedd yn ddiddorol
Roedd yn cadw sylw pobl
Roedd yn hygyrch
Roedd yn gynhwysol
Roedd yn gynhyrchiol
Roedd yn berthnasol.

Canlyniadau / Effaith
Boddhad gyda’r broses ymgysylltu
• Caiff mesurau boddhad eu goleuo gan yr hyn sydd bwysicaf i ddefnyddwyr
gwasanaethau a gofalwyr sy’n cael eu heffeithio fwyaf
• Mae defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr yr effeithir arnynt fwyaf yn arwain
wrth ddatblygu mesurau boddhad
• Cyflawnwyd nodau’r gweithgaredd
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• Mae’r gweithgaredd wedi bodloni gobeithion unigol defnyddwyr gwasanaethau
a gofalwyr
• Roedd defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr yn teimlo’n ddiogel i siarad yn
agored
• Roedd defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr yn teimlo eu bod yn cael eu
clywed a’u deall
• Roedd defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr yn teimlo y byddent yn cael
dylanwad
• Roedd defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr yn hapus â’r canlyniadau a’r
penderfyniadau a wnaed
• Roedd defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr yn hapus â’r modd y cafodd
penderfyniadau neu ganlyniadau eu cyfathrebu.
Cyfathrebu
• Caiff penderfyniadau neu ganlyniadau eu cyfathrebu gyda defnyddwyr
gwasanaethau a gofalwyr
• Esbonnir rhesymeg penderfyniadau i ddefnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr
• Mae dogfennau ac adroddiadau’r sefydliad ar gael yn hwylus.
Tegwch canlyniadau
• Nid oes unrhyw un dan anfantais oherwydd y canlyniadau
• Mae uchafswm y bobl yn elwa
• Fel arall, mae grwpiau sydd heb eu gwasanaethu neu sydd wedi eu
tanwasanaethu, yn cael eu codi i lefel sydd gywerth â defnyddwyr
gwasanaethau eraill.
Gwnaed penderfyniadau ar sail cydgynhyrchu
• Cynhyrchwyd adroddiadau i oleua penderfyniadau
– adrodd ar gynnydd
– i hysbysu defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr am y canlyniadau
• Roedd penderfyniadau yn agored i gael eu craffu gan ddefnyddwyr
gwasanaethau a gofalwyr ac yn agored i newid o ganlyniad
• Rhoddwyd sicrwydd fod camau gweithredu y cytunwyd arnynt wedi cael eu
gweithredu.
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Roedd agweddau
• Wedi gwella o gymharu â rhestr wedi’i chydgynhyrchu o agweddau defnyddiol/
annefnyddiol
• Roedd agweddau annefnyddiol wedi lleihau
• Gwell perthynas rhwng aelodau pwyllgorau a grwpiau.

Ansawdd y cyfarfod wedi gwella
Tystiolaeth o’r dysgu wedi ei gofnodi
•
•
•
•

Dysgu staff
Dysgu gan gyfranogwyr o blith defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr
Dysgu rheolwyr
Dysgu’r rheiny sy’n gwneud polisïau.

Mae ansawdd y gwasanaeth wedi gwella
• Mae patrymau defnyddio gwasanaethau yn fwy cost-effeithiol
• Mae’r galw a’r gallu yn cyfateb
• Mae’r amser a gymerir i fynd trwy wasanaethau yn adlewyrchu angen unigol yn
well
• Mynediad haws at wasanaethau
• Ystod ehangach o ddewis o wasanaethau
• Mwy o wasanaethau arbenigol
• Caiff gwasanaethau eu gwerthuso’n barhaus er mwyn adnabod gwelliannau
• Cesglir tystiolaeth o welliannau i wasanaethau
• Gofynnir i ddefnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr a ydynt yn credu bod
gwasanaethau yn well, ai peidio
• Llai o gwynion am y gwasanaeth
• Mae gwasanaethau’n fwy diogel
• Mae gwasanaethau’n gynaliadwy.
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Gwnaed cynnydd ar gynlluniau gweithredu y cytunwyd arnynt
Effaith ar staff
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Morâl wedi gwella
Llesiant wedi gwella
Boddhad gyda’r gwaith wedi gwella
Arfer wedi gwella
Gwybodaeth a sgiliau wedi gwella
Barn wedi newid
Barn am ymgysylltu wedi newid
Crëwyd ymdeimlad o berchnogaeth dros newid
Ailgynllunio rolau staff
Recriwtio staff
Hyfforddiant ychwanegol i staff
Effeithiau negyddol
– Angen mwy o amser i wneud penderfyniadau
– Angen mwy o amser i werthuso, tracio cyfraniadau defnyddwyr
gwasanaethau ac adrodd yn ôl i ddefnyddwyr gwasanaethau ar effaith eu
cyfraniad
– Sioc ynghylch unrhyw effeithiau negyddol gan wasanaethau presennol ar
ddefnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr.

Effaith ar ddefnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr sy’n cyfrannu
•
•
•
•
•

Hunaneffeithlonrwydd wedi gwella
Hunanhyder wedi gwella
Morâl a llesiant wedi gwella
Gwybodaeth wedi cynyddu
Agwedd wedi gwella o gymharu â rhestr a gydgynhyrchwyd o agweddau
defnyddiol ac annefnyddiol
• Mae barn wedi newid
• Crëir ymdeimlad o berchnogaeth o’r prosesau
• Arfer fel defnyddiwr gwasanaeth neu ofalwr wedi gwella
– mae cyfranogwyr sy’n ddefnyddwyr gwasanaethau ac yn ofalwyr yn gwneud
gwahaniaeth yn fwy effeithiol
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– sgiliau wedi gwella
• Effeithiau negyddol
– gorflinder ymhlith defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr
– gofid
– ddim yn cael eu clywed.
Effaith ar ddefnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr sy’n cael gwasanaethau
•
•
•
•
•
•

Adferiad cyflymach
Llai o wrthdaro a chwynion
Canlyniadau wedi gwella i ddefnyddwyr gwasanaethau
Profiad defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr wedi gwella
Mae defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr yn riportio gwell perthynas gyda staff
Boddhad defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr wedi gwella.

Effaith ar y sefydliad
•
•
•
•
•

Cysylltiadau ychwanegol gyda grwpiau neu bartneriaethau eraill
Mwy o amrywiaeth o ffynonellau cyllid
Argaeledd cyllid ac adnoddau
Gwelededd y sefydliad
Atebolrwydd y sefydliad i’w ddefnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr.

Canlyniadau na ragwelwyd yn cael eu tracio
•
•
•
•

Camau sifil
Cymryd mwy o amser i benderfynu
Gwario mwy o adnoddau ar werthuso
Newid agwedd tuag at bobl sydd â phroblemau iechyd meddwl.

Mae strategaethau, polisïau a phenderfyniadau eraill yn wahanol o ganlyniad
i gyfraniad defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr
• Mae dylanwad defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr yn cael ei dracio fel ei fod
yn cael ei adnabod yn glir
• Mae graddfa’r rhaglen ymgysylltu wedi cynyddu
• Defnyddiwyd gwybodaeth a gynhyrchwyd gan weithgareddau ymgysylltu gan y
rheiny sy’n llunio polisïau a phobl eraill sy’n penderfynu
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•
•
•
•
•
•

– caiff adroddiadau a chyflwyniadau sy’n adlewyrchiad teg o wybodaeth a
gynhyrchwyd o weithgareddau cyfranogiad, eu cyflwyno i grwpiau sy’n
gwneud penderfyniadau
– ystyrir yr amrywiaeth lawn o safbwyntiau
– mae penderfyniadau’n adlewyrchu’r wybodaeth a gyflwynir
Newidir gweithdrefnau anffurfiol (anysgrifenedig) y sefydliad neu’r system
Newid i broses benderfynu’r sefydliad neu’r system
Lefel yr adrodd cyhoeddus yn cynyddu
Llai o wahaniaethu yn y system
Mae’r sefydliad yn cyflogi mwy o bobl leol
Mae ymgysylltiad yn gynaliadwy.

Mae cyfranogwyr sy’n ddefnyddwyr gwasanaethau ac yn ofalwyr ac sy’n
cymryd rhan mewn gweithgareddau ymgysylltu yn mynd i ddigwyddiadau
tebyg eraill
•
•
•
•

Roeddent yn gwerthfawrogi’r profiad
Roedd ar fformat llwyddiannus
Maent yn adeiladu eu sgiliau a’u profiad
Maent yn adeiladu eu rhwydweithiau gyda defnyddwyr gwasanaethau a
gofalwyr eraill fel eu bod yn gallu bod yn fwy cynrychiadol
• Maent yn dangos eu hymrwymiad at wella gwasanaethau.
Mae canlyniadau yn cynrychioli buddion ehangach y gymuned
• Mae newid yn y defnydd o’r gwasanaethau yn cynyddu’r gwasanaethau sydd ar
gael i grwpiau iechyd eraill.
Mae cydweithio’n arwain at

•
•
•
•

Gydweithio gyda grwpiau cymunedol eraill
Cydweithio gyda chyllidwyr
Cydweithio gydag adrannau’r llywodraeth
Cydweithio gyda’r cyhoedd.
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Ymgysylltu o fewn y sefydliad yn gwella
• Caiff prosesau gwerthuso ymgysylltiad eu datblygu, eu gwella gydag amser i
adlewyrchu newidiadau mewn nodau, a’u defnyddio’n gyson
• Caiff cynnydd ar ansawdd yr ymgysylltiad ei adrodd
• Mae yna dystiolaeth o welliant flwyddyn ar flwyddyn.
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Cyd-destun
Mae yna ddatganiad ffurfiol o gefnogaeth ar gyfer ymgysylltiad defnyddwyr
gwasanaethau a gofalwyr gan arweinydd y sefydliad neu’r system.
Mae arweinwyr y sefydliad yn defnyddio/ymgorffori mewnbwn gan ddefnyddwyr
gwasanaethau a gofalwyr mewn ffyrdd y gellir eu hadnabod.
Mae yna strategaeth ar gyfer ymgysylltu â defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr
sydd wedi ei chymeradwyo ar lefel y bwrdd ac sy’n arwain gweithgareddau
ymgysylltu.
• Mae’r Bwrdd yn disgwyl i wybodaeth am ymgysylltiad gael ei darparu ymhob
papur ac yn defnyddio hyn i ddylanwadu ar y broses benderfynu
• Mae’r strategaethau’n cynnwys strategaeth glir ar gyfer recriwtio cyfranogwyr
neu gynrychiolwyr ar gyfer gweithgareddau ymgysylltu
Mae cynllun ymgysylltu defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr wedi ei gynnwys yn
y Cynllun Tymor Canolig Integredig
Ceir ymrwymiad i werthoedd ac egwyddorion ymgysylltu defnyddwyr
gwasanaethau a gofalwyr mewn dogfennau allweddol, e.e., cenhadaeth,
gweledigaeth, strategaethau, adroddiadau blynyddol ayb
Caiff adroddiadau sy’n crynhoi cyfraniadau defnyddwyr gwasanaethau a
gofalwyr eu rhannu gyda defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr a gydag unrhyw
randdeiliaid allweddol eraill
Caiff adroddiadau eu cydgynhyrchu gyda defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr
Mae’r cynnydd o ran ymgysylltu yn weladwy blwyddyn ar flwyddyn
Mae yna gynllun cyfathrebu er mwyn cyfathrebu gyda defnyddwyr gwasanaethau
a gofalwyr ac mae’n dangos faint mae’r sefydliad yn gwerthfawrogi ymgysylltiad.
Mae yna gyllideb ac adnoddau sydd wedi eu nodi’n glir ar gyfer ymgysylltu
• Mae yna berson cyswllt yn y sefydliad i ddefnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr
sydd eisiau cymryd rhan
• Mae’r adnoddau yn ‘ddigonol’
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• Mae defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr yn cael:
– treuliau allan-o-boced gan gynnwys
- costau teithio
- llety dros nos cyn cyfarfod/cynhadledd sydd rhy bell o’u cartref iddynt allu
cyrraedd yn ymarferol heb lety
- gofal plant
- costau gofal eraill
- prydau bwyd a lluniaeth
- cludiant
- parcio
- ffôn symudol
- meddalwedd/tabled/caledwedd gyfrifiadurol
- cyfleusterau/costau argraffu
- costau band eang a ffôn
– cymorth gyda chyfieithu
– hwylusydd ar gyfer cyfarfodydd
– man cyfarfod wedi ei deilwra at ddefnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr
– amser y cyfarfod wedi ei deilwra at ddefnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr
– cymorth gan ddefnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr eraill
– cymorth gan sefydliadau a grwpiau ymgyrchu eraill defnyddwyr
gwasanaethau a gofalwyr
– cymorth i ledaenu canlyniadau ymgysylltiad
– cymorth staff i gynnwys defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr mewn gwaith
ymgysylltu
• Adborth o gwynion defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr
• Defnyddio asesiad eang o anghenion a chryfderau defnyddwyr gwasanaethau a
gofalwyr i gefnogi defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr gyda’u penderfyniadau
• Gwybodaeth ddiduedd sy’n rhydd o jargon y gellir penderfynu ar ei sail.
Mae hyfforddiant ar gael i ddefnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr ar gyfer eu
rôl benderfynu
• Cydgynhyrchir yr hyfforddiant
• Mae o ansawdd uchel
• Mae yna fframwaith cymhwysedd a ddewiswyd gan ddefnyddwyr gwasanaethau
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a gofalwyr, neu a gydgynhyrchwyd ganddynt, er mwyn arwain cwmpas yr
hyfforddiant
• Mae’r hyfforddiant yn annibynnol o’r sefydliad neu’r system.
Mae hyfforddiant sgiliau cydgynhyrchu ac ymgysylltu i staff ar gael ac yn
cael ei gydgynhyrchu a’i gydgyflwyno gyda defnyddwyr gwasanaethau a
gofalwyr
• Mae fframwaith cymhwysedd ar gyfer gwaith ymgysylltu i staff yn cael ei ddewis,
neu datblygir/cydgynhyrchir un newydd gyda defnyddwyr gwasanaethau a
gofalwyr
• Mae ansawdd yr hyfforddiant yn uchel.
Diwylliant o gyfranogi
• Mae’r broses benderfynu yn dryloyw
• Mae’r sefydliad neu’r system yn ymdrechu i sicrhau eu bod yn ddealladwy i
helpu defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr i ddylanwadu
• Mae yna ffyrdd gwahanol i bobl gymryd rhan (e.e., gwybodus, ymgyngoredig,
ymgysylltiedig, cydgynhyrchu, arwain)
• Dangosir ymrwymiad i ddefnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr trwy benodi
swydd(i) arwain ymgysylltiad defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr cyflogedig,
penodol. Mae’r unigolyn/y bobl hyn wedi defnyddio gwasanaethau.
• Mae’r sefydliad yn cydweithio’n ffurfiol gyda sefydliadau eraill sydd â diwylliant
cyfranogol
• Mae swydd-ddisgrifiadau staff sy’n arwain ac yn cefnogi gweithgareddau
ymgysylltu yn disgrifio cyfrifoldebau ymgysylltu yn glir
• Mae’r sefydliad/system yn gwobrwyo staff am fod yn rhan o’r gwaith o
ymgysylltu â defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr
• Mae pob aelod o staff rheoli a llinell flaen yn cael cyfrifoldebau swydd ffurfiol
sy’n ymwneud ag ymgysylltu
• Mae hyfforddiant a deunyddiau cynhwysfawr a arweinir gan ddefnyddwyr
gwasanaethau a gofalwyr ar gael i staff sy’n cefnogi gweithgareddau
ymgysylltu.
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Agweddau tuag at ymgysylltiad
• Mae staff/rheolwyr
– n dweud yn gyson wrth eu cydweithwyr eu bod yn gwerthfawrogi
mewnwelediad defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr
– yn credu ym mhwysigrwydd cyfranogiad defnyddwyr gwasanaethau a
gofalwyr yn y broses gynllunio a phenderfynu ar lefel y rhaglen a’r lefel polisi
– yn credu bod defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr yn dod â phersbectif i
brosiect na all unrhyw un arall ei roi
– yn credu bod defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr yn gallu edrych tu hwnt
i’w profiadau a’u materion nhw eu hunain
– yn credu bod persbectifau defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr a darparwyr
yr un mor ddilys wrth gynllunio a phenderfynu ar lefel rhaglen a pholisi
• Os ydynt yn gweithio gyda defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr fel
cynrychiolwyr neu fel aelodau o dîmau gwelliant neu dimau eraill
– mae staff yn ymwybodol o’r hyn y mae ar ddefnyddwyr gwasanaethau a
gofalwyr eu angen a’r hyn y maent yn ei ddisgwyl gan staff
– caiff yr hyn sy’n ofynnol ac yn ddisgwyliedig gan ddefnyddwyr gwasanaethau
a gofalwyr yn y rolau hyn ei drafod/gydgynhyrchu gyda nhw
– mae staff yn teimlo’n gyffyrddus yn dirprwyo cyfrifoldeb i ddefnyddwyr
gwasanaethau a gofalwyr mewn rolau amrywiol
– mae staff yn deall y gallai fod angen i ddefnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr
gael amser i ffwrdd oherwydd salwch neu gyfrifoldebau gofalu
• Mae pob un
– yn trin ei gilydd â pharch
– nid oes unrhyw un yn cael eu dychrynu.
Proffil cyfranogwyr
• Gwerthfawrogir profiad
• Croesewir diffyg profiad
• Gwerthfawrogir ymrwymiad cyfranogwyr – fel y dangosir gan nifer y
digwyddiadau a fynychir.
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Cynrychioldeb ac atebolrwydd
• Defnyddiwr gwasanaeth neu ofalwr nodweddiadol yn rhoi persbectif defnyddiwr
y gwasanaeth neu’r gofalwr
• Cynrychiolydd defnyddwyr gwasanaethau neu ofalwyr yn atebol i ddefnyddwyr
gwasanaethau a gofalwyr sy’n defnyddio gwasanaethau’r sefydliad neu’r
system
• Caiff defnyddwyr gwasanaethau neu ofalwyr eu penodi ar sail eu rhinweddau,
gyda rhwydweithiau pwysig gyda defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr eraill, i
roi persbectif defnyddwyr gwasanaethau neu ofalwyr
• Etholir cynrychiolwyr defnyddwyr gwasanaethau neu ofalwyr gan ddefnyddwyr
gwasanaethau a gofalwyr eraill
• Mae defnyddiwr gwasanaeth neu ofalwr lleiafrifol yn rhoi persbectif grwpiau
lleiafrifol, agored i niwed neu ymylol.
Nifer y cyfranogwyr sy’n cymryd rhan
• Mae yna ddigon yn cymryd rhan i adlewyrchu nodweddion daearyddol a
demograffig lleol
• Digon i sicrhau bod y digwyddiad yn un ystyrlon
• Ar bwyllgorau a grwpiau cymysg, digon i sicrhau dylanwad o fewn deinamig y
grŵp (e.e., o leiaf 2 ddefnyddiwr gwasanaeth a 2 ofalwr ar unrhyw un adeg)
• Ar bwyllgorau a grwpiau cymysg, digon i sicrhau llais er gwaethaf yr angen am
amser i ffwrdd ar gyfer ymrwymiadau gofalu neu salwch
• Digon i gael dylanwad os oes model penderfynu ar sail y mwyafrif
• Digon er mwyn sicrhau safbwynt eang
• Dim cymaint fel bod pobl yn teimlo na allant siarad
• Ddim yn docynistaidd.
Mae’r bobl ‘iawn’ yn bresennol
•
•
•
•
•

Pobl sydd â’r sgiliau a’r gallu i wneud gwahaniaeth
Pobl â rhwydweithiau defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr eang
Pobl ag agwedd cyfaill beirniadol
Pobl sydd ddim yn ofn siarad allan
Pobl sy’n gallu cymryd rhan, gyda chymorth os oes angen.
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Pŵer defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr
• Mae defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr yn annibynnol yn ariannol
• Mae ganddynt swyddi ffurfiol o fewn hierarchaeth y sefydliad
• Nid yw lleisiau defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr yn cael eu cyfryngu neu
eu ffiltro trwy sefydliadau eraill neu aelodau eraill o staff
• Cânt eu hamddiffyn rhag dial sefydliadol
• Mae yna ddatganiad o hunanlywodraeth ffurfiol gan ddefnyddwyr gwasanaethau
a gofalwyr
• Mae gan ddefnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr bŵer feto mewn
penderfyniadau
• Gall defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr ddechrau ymgysylltiad.
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Atodiad 2
DECHRAU

Llwybr Ymgysylltu

GWYBODUS

Dewiswch ble i ddechrau’ch taith

YMGYNGOREDIG
1
Gwybodus

Natur y gweithgaredd
Derbyn gwybodaeth, diweddaru
pobl am yr hyn sy'n digwydd

Gweithgareddau neu rolau
enghreifftiol Mae pobl yn gallu cael
mynediad at wybodaeth trwy danysgrifio
i'r Cylchlythyr, mynd at y wefan

Ymrwymiad amser
Heb ei nodi

2

Ymg
yngo

redig

Natur y gweithgaredd
Cael adborth am waith sy'n cael
ei wneud e.e. ysgrifennu polisïau,
dogfennau canllaw

Gweithgareddau neu rolau enghreifftiol
Mae pobl yn dewis bod yn bresennol neu
ymateb neu gynnig sylwadau e.e. arolygon
ar-lein, digwyddiadau ymgynghori

Natur y gweithgaredd
Yn cyfrannu'n weithgar at benderfyniadau er mwyn sicrhau bod
unrhyw faterion yn cael sylw

Gweithgareddau neu rolau
enghreifftiol Yn cael gwahoddiad i
weithdai/digwyddiadau/grwpiau
ffocws untro

Natur y gweithgaredd
Yn cyfrannu'n weithgar at brosesau
penderfynu, datblygu a dylanwadu
e.e. polisïau, canllawiau

Gweithgareddau neu rolau enghreifftiol
Gofynnir i bobl am gyngor a syniadau wrth
geisio dod o hyd i ddatrysiadau, ac mae eu
cyngor yn cael ei gynnwys mewn datblygiadau

YMGYSYLLTIEDIG
CH AG
PEIDIW IO
ANGHOF ewis
dd
Gallwch r, mewn
lwyb
unrhyw drefn – a
unrhyw d yn oed
hy
gallwch h meddwl
newid eic adeg!
yw
ar unrh

Ymrwymiad amser
Heb ei nodi

DYLANWADU
CYDGYNHYRCHU
ARWAIN

3
Ymgysylltiedig

Ymrwymiad amser
Trwy gydol y gweithgaredd/digwyddiad
untro – disgwylir i hyn fod yn un diwrnod
neu lai fel arfer

A oes angen proses
ymgeisio?
Nac oes

4

ad u
Dylanw

5
Cydgynhyrchu

6
Arwain

Natur y gweithgaredd
Partneriaid cyfartal wrth ddatblygu a
dylunio gwaith/gweithgareddau/prosiectau
y gallu i ddylanwadu ar newid

Gweithgareddau neu rolau
enghreifftiol Mae pobl a mudiadau
yn cydweithio i ddylunio, darparu a
gwerthuso gwasanaethau

Natur y gweithgaredd
Y rheiny sydd â phrofiad bywyd sy'n cael mwyafrif
y dylanwad wrth benderfynu, gan gymryd rôl
arweiniol mewn pwyllgorau/gweithgorau ayb
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Ymrwymiad amser Trwy gydol
y gweithgaredd/digwyddiad
untro – disgwylir i hyn fod yn
un diwrnod neu lai fel arfer

Ymrwymiad amser
Cyfarfodydd rheolaidd
yn ôl yr angen

Gweithgareddau neu rolau enghreifftiol
Aelodaeth o'r grwpiau cyfeirio clinigol
cenedlaethol, neu’r Bwrdd Partneriaeth
Iechyd Meddwl Cenedlaethol unigol

Ymrwymiad amser
Cyfarfodydd rheolaidd,
presenoldeb yn ôl yr
angen

A oes angen proses
ymgeisio? Oes – llai manwl,
fel arfer mae yna ffurflen fer
i fynegi diddordeb

A oes angen proses
ymgeisio? Oes – llai manwl,
fel arfer maeyna ffurflen fer
i fynegi diddordeb

A oes angen proses
ymgeisio? Oes – cyflwyno
ffurflen gais ac efallai y bydd
gofyn cael geirda

Atodiad 3
Disgrifiad Rôl i Aelodau Bwrdd sy’n Ddefnyddwyr Gwasanaethau
ac yn Ofalwyr
Bwrdd Partneriaeth Iechyd Meddwl Lleol
PENODIAD:

AELOD O’R BWRDD SY’N DDEFNYDDIWR
GWASANAETH NEU’N OFALWR

YN ATEBOL I:

Ddefnyddwyr Gwasanaethau a Gofalwyr Lleol

CYMORTH:

Caiff aelodau eu cefnogi gan weithiwr yn y sefydliad
cymorth a gomisiynwyd yn lleol

GWEITHIO GYDA:

Rhwydweithiau Defnyddwyr Gwasanaethau a
Gofalwyr Lleol

TÂL:

Gellir talu oriau a weithiwyd ar gyfradd y Cyflog Byw
(£9.00 yr awr ar hyn o bryd)
Costau teithio ac allan-o-boced

HYD Y PENODIAD:

Penagored gydag adolygiadau bob tair blynedd

YMRWYMIAD AMSER:

Cymryd rhan yn y Bwrdd Partneriaeth Iechyd Meddwl
Lleol
Mynd i bob cyfarfod i gynrychiolwyr a phob is-grŵp a
phwyllgor perthnasol arall
Grwpiau defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr

Cyflwyniad
Mae’r Bwrdd Partneriaeth Iechyd Meddwl Lleol yn goruchwylio’r broses o gyflwyno
a gweithredu strategaeth Llywodraeth Cymru “Law yn Llaw at Iechyd Meddwl:
Strategaeth ar gyfer Iechyd Meddwl a Lles yng Nghymru” a’i Gynllun Cyflawni
yn lleol. Mae’r Bwrdd hefyd yn adrodd i’r Bwrdd Partneriaeth Iechyd Meddwl
Cenedlaethol ar gynnydd lleol.
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Rôl y Bwrdd
Bydd y Bwrdd Partneriaeth Lleol yn darparu arweinyddiaeth, dylanwad a
chymorth i sicrhau bod y Strategaeth a’i Chynllun Cyflawni yn cael eu cyflawni’n
llwyddiannus. Mae’n atebol i’r Bwrdd Partneriaeth Iechyd Meddwl Cenedlaethol
a’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.
Nid oes gan y Bwrdd unrhyw bŵer statudol. Daw ei awdurdod a’i ddylanwad gan
aelodau sy’n cymryd rhan ac yn dylanwadu ar newid, a’u trefniadau atebolrwydd
nhw eu hunain. Erys yr atebolrwydd dros gyflawni gwasanaethau gyda’r
sefydliadau statudol perthnasol a darparwyr o sectorau eraill a bydd y broses o
reoli eu perfformiad yn digwydd trwy fecanweithiau sydd eisoes yn bodoli ac nid
trwy’r Bwrdd Partneriaeth Lleol.
Atebolrwydd a Chymorth
Mae aelodau’r Bwrdd sy’n ddefnyddwyr gwasanaethau ac yn ofalwyr yn atebol
i ddefnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr yn lleol. Bydd aelodau’r bwrdd sy’n
ddefnyddwyr gwasanaethau ac yn ofalwyr yn cwrdd yn rheolaidd gyda defnyddwyr
gwasanaethau a gofalwyr yn eu hardal mewn cyfarfodydd a digwyddiadau
cynnwys defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr lleol.
Bydd y gweithiwr yn y sefydliad cymorth a gomisiynir yn lleol yn sicrhau bod
aelodau’r bwrdd sy’n ddefnyddwyr gwasanaethau ac yn ofalwyr yn cael y cymorth
angenrheidiol i’w galluogi i gyflawni eu rolau. Bydd pobl yn cael eu hamddiffyn
rhag unrhyw ôl-effaith am iddynt gymryd rhan.
Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn cytuno i weithdrefnau a pholisïau lleol a
chenedlaethol.
Cyfrinachedd a Gwrthdaro rhwng Buddiannau
Diffiniad: Mae gwrthdaro rhwng buddiannau yn golygu adegau pan y gallai
gweithgareddau unigolyn (boed yn ariannol neu’n bersonol) gyfaddawdu ar
drafodaethau a/neu brosesau penderfynu mewn grŵp neu gyfarfod.
Bydd disgwyl i Aelodau’r Bwrdd ddweud wrth Gadeirydd y Bwrdd Iechyd Meddwl
Lleol pan fydd gwrthdaro posibl rhwng buddiannau sy’n ymwneud ag eitem
benodol ar yr agenda.
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Prif gyfrifoldebau Aelodau o’r Bwrdd sy’n Ddefnyddwyr Gwasanaethau/
Ofalwyr:
Penodir o leiaf ddau ddefnyddiwr gwasanaeth a dau ofalwr fel Aelodau Bwrdd o’r
Bwrdd Partneriaeth Iechyd Meddwl Lleol. Yn ddelfrydol, cynrychiolir pob awdurdod
lleol. Penodir dau ddirprwy hefyd a byddant yn gallu cysgodi aelodau mewn
cyfarfodydd a chamu i mewn os digwydd i aelodau fethu â dod i gyfarfod.
Bydd gofyn i Aelodau o’r Bwrdd sy’n ddefnyddwyr gwasanaethau ac yn ofalwyr
chwarae rhan, ar sail unigol ac ar y cyd, ar y Bwrdd Partneriaeth Iechyd
Meddwl Lleol, y Fforwm Defnyddwyr Gwasanaethau a Gofalwyr Cenedlaethol
a chyfarfodydd a digwyddiadau lleol i Ddefnyddwyr Gwasanaethau a Gofalwyr.
Rydym yn cynghori bod aelodau’r bwrdd yn dweud pan fyddant yn rhoi persbectif
unigol neu bersbectif grŵp ar eitemau ar yr agenda neu mewn trafodaethau.
Dyma’r prif gyfrifoldebau:
1. Mynd i gyfarfodydd y Bwrdd Partneriaeth Iechyd Meddwl Lleol a’i is-bwyllgorau
yn ôl yr angen.
2. Mynd i’r Fforwm Defnyddwyr Gwasanaethau a Gofalwyr Cenedlaethol i rhoi
persbectif lleol ar lefel genedlaethol.
3. Mynd i amrywiaeth o gyfarfodydd a digwyddiadau â ffocws Defnyddwyr
Gwasanaethau a Gofalwyr y cytunir arnynt, er mwyn adrodd yn ôl ar yr
hyn sy’n digwydd ar lefel leol a chenedlaethol a chasglu barn Defnyddwyr
Gwasanaethau a Gofalwyr.
4. Cael cyfarfodydd rheolaidd a dod i gyswllt â’r aelod o staff a ddirprwyir i
gefnogi’r cynrychiolydd, sydd wedi’i leoli yn y sefydliad cymorth a gomisiynir
yn lleol, er mwyn sicrhau cysondeb amcanion cyffredinol gweithgarwch
Defnyddwyr Gwasanaethau a Gofalwyr.
Nid yw’r dyletswyddau a amlinellir uchod yn rhestr gyflawn ond yn hytrach maent
yn ganllaw i gyfrifoldebau cyfredol a sylweddol y rôl. Felly, yn anochel bydd y
cyfrifoldebau sy’n gysylltiedig â’r rôl hon yn amrywio ac yn datblygu. Yn sgil hyn,
efallai y caiff y disgrifiad rôl ei adolygu ac efallai y bydd angen ei addasu. Bydd
newidiadau o’r fath mewn ymgynghoriad â deiliaid y rôl.
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Strwythur Bresennol y Bwrdd Partneriaeth Iechyd Meddwl Lleol
Isod, ceir diagram i ddangos sut y mae aelodau’r Bwrdd sy’n ddefnyddwyr
gwasanaethau ac yn ofalwyr, yn ddolen hanfodol rhwng grwpiau lleol, y Bwrdd
Partneriaeth Iechyd Meddwl Lleol a Fforwm Iechyd Meddwl a Lles Cymru.
Bwrdd Partneriaeth
Cenedlaethol
Law yn Llaw at Iechyd
Meddwl

Fforwm Iechyd Meddwl
a Lles Cymru

Bwrdd Partneriaeth
Iechyd Meddwl Lleol ac
is-grwpiau perthnasol

Grwpiau Defnyddwyr
Gwasanaethau a
Gofalwyr Lleol

Mae defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr yn mynd i gyfarfodydd y Bwrdd
Partneriaeth Iechyd Meddwl Cenedlaethol ac yn mynd trwy broses recriwtio ar
wahân er mwyn cynrychioli lleisiau defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr ar lefel
genedlaethol ledled Cymru.

114 | Canllawiau Arfer Gorau Cymru

Manyleb Person
Meini Prawf Hanfodol
• Defnyddiwr Gwasanaeth, Cyn-ddefnyddiwr Gwasanaeth, Gofalwr neu Gyn-ofalwr
• Wedi defnyddio gwasanaethau iechyd meddwl neu wedi gofalu am rywun sydd
wedi defnyddio gwasanaethau iechyd meddwl yn y 5 mlynedd ddiwethaf
• Yn gallu ymrwymo amser i fynd i gyfarfodydd y Bwrdd Partneriaeth Iechyd
Meddwl Lleol a chyfarfodydd y Fforwm
• Yn gallu gweithio’n annibynnol a/neu yn rhan o dîm
• Yn trin pawb gydag urddas, goddefgarwch a pharch.
Meini Prawf Dymunol
• Mae’n gallu sefydlu cysylltiadau cryf gyda grwpiau Defnyddwyr Gwasanaethau/
Gofalwyr
• Mae’n gallu cyfrannu at y Bwrdd Partneriaeth Iechyd Meddwl Lleol, Is-grwpiau,
Fforwm Iechyd Meddwl a Lles Cymru a chyfarfodydd a digwyddiadau lleol i
Ddefnyddwyr Gwasanaethau a Gofalwyr
• Mae’n gallu cynrychioli barn Defnyddwyr Gwasanaethau/Gofalwyr eraill
• Mae’n gallu cadw ar flaen materion iechyd meddwl lleol a chenedlaethol
• Siaradwr Cymraeg
• Profiad o waith pwyllgor neu waith tebyg
• Gall gyfathrebu ag amrywiaeth eang o bobl (Defnyddwyr Gwasanaethau,
Gofalwyr, Gweithwyr Iechyd Meddwl ac Uwch-reolwyr).
• Sgiliau ysgrifennu adroddiadau
• Gall gyfathrebu ar lafar ac yn ysgrifenedig.
• Sgiliau TG nei maent yn barod i ddysgu
• Cael hyfforddiant a datblygiad yn ôl yr angen
• Dealltwriaeth o sut a phryd i fod yn bendant
• Dealltwriaeth o sut a phryd i fod yn heriol, mewn ffordd adeiladol
• Cyfathrebu’n effeithiol yn ystod cyfarfodydd gan ddilyn agenda ac aros ar y
testun/pwynt
• Yn gallu mynd i hyd at 3 chyfarfod Cenedlaethol y flwyddyn (sy’n cael eu cynnal
mewn ardaloedd gwahanol ledled Cymru)
• Ysbrydoli, dylanwadu a chynrychioli eraill.
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