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Ar ran ADSS Cymru, rydw i wrth fy modd o gael eich croesawu at y Gynhadledd Gofal 
Cymdeithasol Genedlaethol 2022, y tro cyntaf ers 2019 i ni fedru cynnal y digwyddiad yn fyw. 

Diolch i chi i gyd am gymryd yr amser i ddod at ein gilydd i ymdrin â’r materion sy’n pwyso ar ein sector eleni. 
Gall fod yn anodd iawn cael hyd i le yng nghanol galwadau dydd i ddydd ein gwaith, a fy ngobaith yw y bydd y 
diwrnodau nesaf yn cynnig ysbrydoliaeth, cefnogaeth a chysylltiadau.

Thema’r Gynhadledd eleni yw Dysgu Cadarnhaol Trwy Adfyd. Rydym yn byw trwy gyfnod trawsnewidiol, a gall 
hynny deimlo’n llethol yn aml. Mae’r rhaglen wedi ei threfnu er mwyn cadw lle ar gyfer y cadarnhaol o fewn 
realiti ein bywydau gwaith dydd i ddydd. O ddydd i ddydd, mae ein timau’n parhau i gefnogi a gwarchod y bobl 
fwyaf bregus yn ein cymuned, ac mae hynny’n rhywbeth i’w ddathlu.

Mae storïau cadarnhaol a phersonol ein proffesiwn yn aml yn mynd heibio heb gydnabyddiaeth, a thrwy 
sgyrsiau heddiw, efallai gallwn ni gydbwyso pethau rhyw ychydig. Bydd gwaith Sophia Warner ar gefnogi plant 
mewn gofal i greu llyfrau stori eu bywydau yn dangos pa mor rymus gall storïau personol fod. Bydd panel dydd 
Iau ar Risgiau a chyfleoedd defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol a gweithio gyda’r cyfryngau prif ffrwd mewn 
gofal cymdeithasol yn rhoi cyfle am drafodaeth o gylch newid y themâu pennaf yr ydym yn dod ar eu traws 
mewn perthynas â gofal cymdeithasol yn y cyfryngau fel y gallwn gydnabod gwaith da.

Bydd sgwrs Joe Powell, Amser normaleiddio’r normal newydd, ac anerchiad Lisa Cherry, Ymarfer yn seiliedig 
ar drawma; gweithio a byw trwy broses newid diwylliant, yn mynd i’r afael â’r angen am newid yn y system 
ac yn cynnig mewnwelediad ynglŷn â sut i fynd i’r afael â’r newid yma. Bydd Tom Fitzsimon yn rhannu ei stori 
bersonol, rymus o adeiladu ffydd a chydnerthedd sy’n cynnal eich hun ac yn cynnal eraill.

Bydd y Gynhadledd yn cau gyda phanel wedi eu galw ynghyd yn arbennig i drafod Cyflenwi dyheadau Cynllun 
Gweithredu Cymru Wrth-hiliol. Bydd y drafodaeth yn canolbwyntio ar y galwadau penodol yn y Cynllun 
Gweithredu i’n sector wneud newidiadau i’r system gyfan er mwyn sicrhau dyfodol teg i bawb yng Nghymru. 
Mae angen i ni i gyd weithio gyda’n gilydd, nawr mwy nag erioed.

Rwy’n eich gwahodd i ymuno â chyfeillion - hen a newydd - ar gyfer sgwrs, trafodaeth ac i werthfawrogi gallu 
bod gyda’n gilydd unwaith eto!

Jonathan Griffiths, Llywydd, ADSS Cymru

Croeso

Jonathan Griffiths
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Trefnydd y Digwyddiad

ADSS Cymru yw’r sefydliad arweinyddiaeth cenedlaethol ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru. 
Rydym yn cynrychioli llais cyfunol, awdurdodol Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol, Penaethiaid 
Gwasanaethau Oedolion a Gwasanaethau Plant ar ystod o faterion cenedlaethol a rhanbarthol o bolisi gofal 
cymdeithasol, ymarfer a darparu adnoddau

Rydym wedi ymrwymo i weithio gyda phartneriaid i sicrhau canlyniadau cadarnhaol i unigolion, teuluoedd 
a chymunedau yng Nghymru.  Rydym hefyd yn bodoli i lywio a dylanwadu ar ddatblygiad deddfwriaeth, polisi ac arferion yn y sector gofal 
cymdeithasol.

Mae ein partneriaid yn cynnwys Llywodraeth Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC), Gofal Cymdeithasol Cymru, Conffederasiwn GIG 
Cymru a chydweithwyr a phartneriaid sy’n gweithio ar draws y sectorau cyhoeddus, y trydydd ac annibynnol.

Tîm Cynllunio Cynhadledd ADSS Cymru
Jason Bennett, Jan Coles, Jonathan Griffiths, Alwyn Jones, Annabel Lloyd

Tîm Cynhyrchu
Rheolwr Digwyddiad a Phartneriaethau – Louise Sweeney

Arweinwyr Cynllunio Cynnwys – Sarah Day a Sue Revell

Awdur Lleferydd – Paul Pavia

Arweinydd Cyllid – Karen Williams

Arweinydd Cyfathrebu a Chyfryngau Cymdeithasol – Harriet Coleman

Arweinydd Gweinyddu’r Gynhadledd – Sian Barclay

Tîm Cyflawni Cynadleddau – dan arweiniad Glenda George

Lewis Gwyther, Holly Gretton, Becky Holmes, Jenes James, David Jones, Beth Miles, Sharron Mills, Jemima Redpath

Tîm Cymorth Digwyddiadau wedi’u darparu gan Gwasanaethau Llwyfan, Sain a Goleuo, Cardif
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Gwybodaeth i Gynrychiolwyr

Diwrnod Un, Dydd Mercher 28 Medi
Mae cofrestru a mynediad ar ofod Arddangosfa’r Gynhadledd yn dechrau am 12.30pm. Bydd sesiynau gyda siaradwyr tan 3pm, ac ar ôl hynny 
bydd y diwrnod yn rhannu’n dair ffrwd seminar gyfochrog: Plant, Oedolion a Thrawsnewidiad.  Bydd angen i gynrychiolwyr ddewis eu ffrwd 
pan fyddan nhw’n bwcio tocynnau i’r Gynhadledd ar Eventbrite.

Cinio Mawreddog
Daw Diwrnod Un y Gynhadledd i ben am 5pm. Bydd Cinio’r Gynhadledd ar nos Fercher am 7.30pm. Bydd angen bwcio tocynnau ar gyfer y 
digwyddiad yma ar wahân trwy dudalen docynnau Eventbrite trwy glicio yma.

Diwrnod Day, Dydd Iau 29 Medi
Mae cofrestru a mynediad at ofod yr Arddangosfa’n dechrau am 8.30am. Bydd cyfres amrywiol ac ysbrydoledig o gyflwyniadau, trafodaethau 
panel a sesiynau cyflawn yn dechrau am 9.25am. Daw’r Gynhadledd i ben am 4pm.

Cyfieithu ar y pryd
Bydd cyfieithu ar y pryd ar gael trwy gydol y Gynhadledd.   
Bydd clustffonau ar gael i’w casglu ym mhrif ystafell y Gynhadledd.

Diolch am fynychu, a gobeithiwn y byddwch yn cael cynhadledd wych! 

Cofion gorau,

Tîm y Gynhadledd Gofal Cymdeithasol Genedlaethol

Mae i Wifi ar gael yn y lleoliad: 
Enw defnyddiwr: PSEHospitality

Cyfrinair: VIPAccess

Gellir
Gellir gweld cyflwyniadau trwy’r ddolen hon: ‘Presentations’

https://www.eventbrite.co.uk/e/national-social-care-conference-2022cynhadledd-genedlaethol-gofal-cymdeith-tickets-329642388257
https://practicesolutions786-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sarah_practicesolutions-ltd_co_uk/EqjfLeuCNWlKtob2yIFWKW8Bue6nxuiC5ufhp4rmVE0o7g?e=6uMgsE
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TREFNWYR Y GYNHADLEDD
ADSS Cymru 

ADSS Cymru yw’r sefydliad arweinwyr cenedlaethol ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol 
yng Nghymru. Rydym yn cynrychioli llais cyfunol y rheiny sy’n gweithio mewn gwasanaethau 
cymdeithasol mewn perthynas ag amrywiaeth o faterion yn ymwneud â pholisi, arfer ac 
ariannu gofal cymdeithasol. 

NODDWYR BAGIAU AR ARDDANGOSWR AUR
Flex 360 

Cyfraniad hir i Ofal Cymdeithasol 

Yn rhan o RT Group, datblygwyd Flex360 (RT Consultancy gynt) i gefnogi Awdurdodau Lleol mewn cydnabyddiaeth 
 o sefyllfa gynyddol heriol. Gwaith partneriaeth gyda dulliau hyblyg yw allwedd ein llwyddiant. Mae hyn yn ein 
galluogi i helpu ein cwsmeriaid i gael atebion i bwysau ar y gwasanaeth ar hyn o bryd a chyflenwi canlyniadau cadarnhaol ar draws
gwasanaethau oedolion a phlant fel ei gilydd.

Mae ein gwasanaethau’n cael eu cyflenwi gan dîm ymroddedig o bobl Broffesiynol ym meysydd Gwaith Cymdeithasol a Recriwtio sydd yn 
gwrando ar broblemau ac yn cynnig ateb sydd o fudd i’r Awdurdod Lleol, eu partner.

Rydym yn cynnig model cyflenwi cyfannol ac arloesol sy’n canolbwyntio ar anghenion ein cleientiaid, defnyddwyr gwasanaethau a’r 
ddemograffeg ehangach.

GWEITHDY NODDWYR
Just Checking

Mae Just Checking yn gwmni technoleg arbenigol sy’n yn darparu technoleg synhwyrydd digidol ar gyfer gweithwyr 
iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol, gan eu helpu i wella’r ansawdd gofal cymdeithasol y maent yn ei ddarparu 
i bobl â dementia, dysgu anableddau ac awtistiaeth. Mae ‘Gwirio Cyfiawn’ yn system monitro gweithgareddau plug-
andgo dros dro sy’n defnyddio gweithgarwch, symud a synwyryddion drysau i asesu galluoedd unigolion o ddydd i 
ddydd. Hwn data’n sicrhau bod gweithwyr gofal proffesiynol yn gwneud penderfyniadau gwybodus, gan helpu nhw 
sy’n penderfynu ar y lefel gywir o gefnogaeth sydd ei angen ar unigolion. Mae ‘Just Roaming’ yn system monitro a 
rhybuddio personol, amser real sy’n galluogi oedolion ag anableddau dysgu ac awtistiaeth i fyw yn annibynnol ac yn 
ddiogel o fewn cartrefi byw â chymorth.Mae gweithgarwch, symud, drws, gwely a synwyryddion sain yn cynhyrchu 
rhybuddion ar unwaith i gefnogi staff fel eu bod yn gwybod pryd i ymateb.Gellir defnyddio’r data a gesglir hefyd i 
archwilio’r cymorth sy’n cael ei ddarparu a gwneud y penderfyniadau gofal hirdymor cywir i bobl. 

https://justchecking.co.uk/

TEC Cymru

Mae Technoleg Enabled Care (TEC) yn cynnig ffordd i ni wneud mwy gyda llai, darparu gofal yn agosach at adref a 
darparu manteision i’n cleifion, dinasyddion a’n gweithlu.

Wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru ac yn cael ei gynnal gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, sefydlwyd TEC 
Cymru i ddarparu goruchwyliaeth a chyfeiriad ar gyfer TEC yng Nghymru wrth ddarparu trawsnewid digidol cynaliadwy, 
ar raddfa a chyflymder.

Mae TEC yn cefnogi hyrwyddo, hunan-weinyddu, monitro a darparu gwasanaethau iechyd a gofal. Gall atal, rheoli a rheoli niwed neu salwch yn 
well, arafu dilyniant anghenion gofal, a chynnal neu hyrwyddo annibyniaeth yn y cartref a’r gymuned.

Yn fras, mae’n cynnwys y mathau canlynol o dechnoleg: Video Consulting, Telehealth a Telecare.

Gan bontio’r bwlch rhwng polisi, strategaeth a chyllid, mae TEC Cymru yn gweithio gydag amrywiaeth neu sefydliadau a defnyddwyr, i ddylunio a 
darparu gwasanaethau a all ateb anghenion defnyddwyr yn well drwy dechnoleg.

Diwrnod 1 
Trefnwyr, Arddangoswyr a Noddwyr y Gynhadledd

https://justchecking.co.uk/ 
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Academi Dysgu Prifysgol Abertawe   

Mae Academïau Dysgu Dwys Cymru yn  
trawsnewid cyflenwad iechyd a gofal  
cymdeithasol ar draws y byd. Mae’r academïau yma yn cyflenwi 
cyrsiau, ac yn cynnig gwasanaethau ymchwil ac ymgynghoriaeth i 
gefnogi sefydliadau i fabwysiadu a chyflenwi arloesi ar draws iechyd a 
gofal cymdeithasol. 

Y sefydliadau cyntaf yn y byd i gynnig cymwysterau penodol sy’n 
canolbwyntio ar arloesi ar sail gwerth i’r rheiny sy’n gweithio ar draws 
diwydiant, iechyd a gofal cymdeithasol. 

Mae’r Academi Iechyd ar Sail Gwerth (VBHC) ac Academi Dysgu Dwys 
Cymru Gyfan ar gyfer Arloesi mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol wedi 
eu lleoli ym Mhrifysgol Abertawe. Mae’r Academi Cymru Gyfan Dysgu 
Dwys ar gyfer Arloesi mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn safle dysgu 
ac ymchwil o’r radd flaenaf sydd yn rhoi i arweinwyr y presennol a’r 
dyfodol y gallu i gyflenwi arloesi. 

Bwriad Academi VBHC yw cefnogi arweinwyr ac uwch reolwyr mewn 
iechyd byd-eang, gofal cymdeithasol a diwydiannau gwyddorau bywyd 
i fabwysiadu Iechyd ar Sail Gwerth yn llwyddiannus yn eu sefydliadau.

som-execed@swansea.ac.uk

OLM Systems 

OOLM Systems– cwmni technoleg gyda  
chalon, pwrpas a gwir werth cymdeithasol 

WOLM ydym ni, ac rydym yn fwy na dim ond cwmni technegol, 
rydym hefyd yn fusnes pobl a syniadau. Ers dros 30 mlynedd, rydym 
wedi bod yn arloesi ac yn tyfu gydag un cenhadaeth o wneud 
gwahaniaeth cadarnhaol i’r bobl yn eich gofal a’ch staff. Diolch i chi 
a’n partneriaeth unigryw a ffrwythlon, rydym wedi creu ECLIPSE, 
meddalwedd wedi ei ganoli ar y person ar gyfer Gofal Cymdeithasol 
sy’n adlewyrchu ac yn esblygu gyda’ch arfer.

 Rydym yn gweithio’n uniongyrchol yn barhaus â channoedd o 
ymarferwyr a darparwyr Gofal Cymdeithasol i ganfod yr hyn sydd 
ei angen ar eich timau, p’un ai ydyn nhw’n weithwyr cymdeithasol, 
yn rheolwyr neu’n bobl data a thechnoleg. Rydym yn deall yr heriau 
y mae’r sector Gofal Cymdeithasol yn eu hwynebu, fel prinder staff 
ac arian, dyna pam y bu i ni adeiladu ECLIPSE gyda ffocws ar leihau 
pwysau gwaith gweinyddol gan alluogi’ch timau i roi mwy o amser i 
bobl, nid cyfrifiadur a chofnodion. Dewch i’n gweld ni ar stondin G2!

www.olmsystems.com

Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru 

Gofalwn Cymru 

Gofalwn Cymru yw’r ymgyrch  
genedlaethol denu, recriwtio a chadw ar gyfer gofal cymdeithasol 
a’r blynyddoedd cynnar a gofal plant. Ein nod yw codi 
ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o’r sectorau er mwyn denu mwy o 
bobl â’r sgiliau a’r gwerthoedd cywir i weithio mewn rolau gofalu 
gyda phlant ac oedolion yng Nghymru. Mwy o wybodaeth yw  
www.gofalwn.cymru 

Flex 360 

Hwb Gwyddorau Bywyd  

Corff hyd braich o Lywodraeth Cymru,  
mae Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru’n  
gweithredu fel sbardun i yrru arloesi a chydweithio rhwng diwydiant, 
iechyd, gofal cymdeithasol ac academyddion - gan helpu i wneud 
Cymru’n lle dewisedig ar gyfer arloesi iechyd, gofal a llesiant.

Maen nhw’n gwneud hyn trwy gyflymu datblygiad a mabwysiadu 
atebion arloesol sy’n cefnogi anghenion iechyd a gofal cymdeithasol 
Cymru, ochr yn ochr â chydweithio â diwydiant i yrru ymlaen 
datblygiad economaidd ar draws y sector gwyddorau bywyd yng 
Nghymru, gyrru twf mewn busnes a chreu swyddi.

Mae’r tîm yn Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru’n cynnig cefnogaeth 
wedi ei theilwra i gyflymu pob taith arloesi, p’un ai yw hynny’n golygu 
cefnogi clinigwr gyda chynnyrch neu wasanaeth arloesol neu hwyluso 
partneriaethau gyda sefydliadau gwyddorau bywyd rhyngwladol. Mae 
hyn yn cynnwys rheolaeth prosiectau ar gyfer gwerthuso a mabwysiadu 
arloesi, rhannu gwybodaeth, cyfarwyddyd ariannu a chyfeirio, ac annog 
ymgysylltiad rhwng diwydiant, iechyd a gofal cymdeithasol. 

I wybod mwy https://lshubwales.com/cy/cefnogi-arloesi

YMCHWIL IECHYD A GOFAL CYMRU

http://som-execed@swansea.ac.uk 
https://www.olmsystems.com 
http://www.gofalwn.cymru 
https://lshubwales.com/cy/cefnogi-arloesi 
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ARDDANGOSWYR ARIAN
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Diwrnod 1
Dydd Mercher 28 Medi 2022

12.30 ARDDANGOSFA’N AGOR 
Amser cofrestru, casglu’ch bag, ymweld â stondinau’r arddangoswyr a noddwyr yng nghyntedd y Stadiwm, edrych ar yr 
arddangosfa greadigol a rhwydweithio.  

13.30 – 13.50 CROESO AC AGOR Y GYNHADLEDD 
Agorir y gynhadledd yn swyddogol gan Lywydd ADSS Cymru, Jonathan Griffiths, ac Arweinydd Uned Fusnes ADSS Cymru, 
Sarah Day. 

13.50 – 14.05 ANERCHIAD  
Albert Heaney, Prif Swyddog Gofal Cymdeithasol Cymru  
Bydd cyflwyniad Albert ar y materion allweddol ar gyfer y sector a sut yr ydym yn gweithio gyda’n gilydd i arwain a 
chefnogi newid sy’n gwneud gwahaniaeth cadarnhaol. 

14.05 – 14.15 LANSIO’R FFRAMWAITH LLESIANT – Y BLYNYDDOEDD CYNNAR 
Llesiant a’r gweithlu gofal cymdeithasol – mae eich lles o bwys 
Rebecca Cicero, Gofal Cymdeithasol Cymru 
Fel rhan o’u hymrwymiad yn strategaeth y gweithlu iechyd a gofal cymdeithas, bydd Gofal Cymdeithasol Cymru yn cyfl-
wyno diweddariad ar eu gwaith i gefnogi lles y gweithlu gofal cymdeithasol. Mae’r cyflwyniad yma’n cynnwys rhagolwg o’r 
Fframwaith Iechyd a Lles, a gaiff ei lansio dros yr hydref. 

14.15 – 14.35 SIARADWR ARBENIGOL  
Amser normaleiddio’r normal newydd 
Joe Powell, Cyfarwyddwr Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan

14.35 – 14.55 SIARADWR ARBENIGOL 
Sut all stori fy mywyd greu dyfodol i fi?   
Sophia Joy Warner, entrepreneur / cyfarwyddwr Warner Illustrates Limited   
Fel rhywun sydd wedi gadael gofal, nod rhaglen waith newydd stori bywyd Sophia yw helpu plant mewn gofal i gael 
syniad o hunaniaeth trwy gadw eu hatgofion a llenwi’r bylchau yn eu cof. Bydd Sophia’n rhannu ei phrofiadau ei hun, yn 
trafod ei gwaith grymus wrth gefnogi plant, a’r heriau o droi ei gweledigaeth yn wirionedd busnes. Sut all y sector ei helpu 
hi i helpu pobl ifanc eraill sydd angen ein cefnogaeth? 

14.55 – 15.15 TE A CHOFFI 
Yn ardal yr Arddangosfa. 
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15.15 – 17.00 FFRYDIAU SEMINARAU A GWEITHDAI 
Bydd diwrnod cyntaf y Gynhadledd yn cynnwys tair ffrwd seminarau a gweithdai y bydd cynrychiolwyr wedi dewis o flaen llaw. 

PLANT   

Gydag Annabel Lloyd, Cyfarwyddwr 
Gwasanaeth Plant, RhCT 

OEDOLION   

Gyda Jason Bennett, Pennaeth Gofal 
Oedolion, Sir Benfro. 
Ffrwd Gweithdy wedi ei noddi gan 
Just Checking Ltd. 

TRAWSNEWIDIAD   

Gyda Jan Coles, Pennaeth 
Gwasanaethau Plant a Theuluoedd 
yng Nghyngor Sir Gaerfyrddin 
Ffrwd Gweithdy wedi ei noddi gan 
Technology Enabled Care Cymru  

15:15 – 15:25 Croeso Croeso ac yna cyflwyniad gan Just 
Checking Ltd.  

Croeso ac yna cyflwyniad gan 
Technology Enabled Care Cymru. 

Seminar 1 
15.25 – 15.55 

Dull o ddatrys problemau mewn 
cyfiawnder teuluol yng Nghymru  – 
Y Llys Cyffuriau ac Alcohol Teuluol 
Peter Spinner, FDAC

Cyflogaeth â chefnogaeth fel dewis 
amgen yn lle Gwasanaethau Dyddiol
Karen Davies, Rheolwr Rhaglen, Cymorth 
Cyflogaeth Sir Benfro , Eleanor Brick, 
Rheolwr Cyflogaeth, Rachel Bailey, 
Hyrwyddwr dinasyddion 

Gwneud y mwyaf o bartneriaeth a 
chydweithio gyda’r Trydydd Sector  – 
tuag at Theori o Newid
Johanna Davies, Pennaeth Prosiect Seilwaith 
Iechyd a Gofal Cymdeithasol, WCVA a Dr Fiona 
Liddell, Helpforce Cymru Rheolwr WCVA 

Seminar 2 
15.55 – 16.25 

Ymyrraeth Gynnar: Ymateb 
amlddisgyblaeth i rieni sy’n cael 
trafferth gydag ymddygiad 
heriol plant gartref 
Rhian Morrolle, Sir Ddinbych  

Datblygiad cynllun gofal ychwanegol 
– anghenion Gofal a chymorth 
cymhleth
Caroline Hosgood, Cydlynydd 
Gweithrediadau tai, Paula Greenhalgh, 
Swyddog Comisiynu , Chris Rees Rheolwr 
Rhwydwaith Cymunedol( anabledd) Simon 
Groves Swyddog Comisiynu, Castell Nedd 
Port Talbot 

Sir Ddinbych, Tîm Ymyl Gofal.  
Gwasanaethau Cymorth Cymunedol – 
Oedolion
David Soley, Pennaeth Dros Dro a Jane Moore, 
Rheolwr Gwasanaeth Cymdogaethau, Jason 
Haycocks, Talking Points & & cydlynydd 
presgripsiynu cymdeithasol, Lisa Jones 

Seminar 3 
16.25 – 16.55 

Blaenoriaethau ar gyfer 
gwasanaethau plant
 Annabel Lloyd, Cyfarwyddwr 
Gwasanaethau Plant, RhCT Glenda 
George, ADSS Cymru, Joanne Llewellyn, 
Cyngor Dinas Casnewydd 

Llwybr Safonau Gofal Dementia 
Cymru 
Rebecca Cicero, Gofal Cymdeithasol Cymru 
Ian Doveston, Gwelliant Cymru      

Modelu cost teg gofal cynaliadwy 
o ansawdd 
Mary Wimbury, Fforwm Gofal Cymru. Mandy 
Powell, Cymorth Cymru a Maria Bell, Bwrdd 
Comisiynu Cenedlaethol, Cynrychiolwyr 
fforwm darparwyr cenedlaethol

16.55 – 17:00 Sylwadau i gloi 
Dan arweiniad y Cadeirydd. 

Sylwadau i gloi 
Dan arweiniad y Cadeirydd. 

Sylwadau i gloi 
Dan arweiniad y Cadeirydd. 

17:00 DCAU DIWRNOD UN 
Bydd yr Arddangosfa’n cau am 5pm. 

17.05 – 17.30 CYFARFOD BLYNYDDOL ADSS CYMRU 
Ar gyfer aelodau llawn, Aelodau Anrhydeddus, ac Aelodau Cyswllt ADSS Cymru yn unig. Yn Lolfa’r Mileniwm. 

19.30 CINIO NSCC22  
Cynhelir yng Ngwesty Parkgate. Rhaid prynu tocynnau ar wahân ac o flaen llaw. Am fwy p wybodaeth, ewch at y Ddesg 
Gofrestru. 
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Diwrnod 2 
Dydd Iau, 29 Medi 2022

08.30 – 09.20 ARDDANGOSFA’N AGOR 
Os mai dyma’ch diwrnod cyntaf, amser cofrestru, casglu’ch bag, ymweld â stondinau’r arddangoswyr a noddwyr yng 
nghyntedd y Stadiwm, edrych ar yr arddangosfa greadigol a rhwydweithio

9.20 - 9.30 CROESO AC AGOR Y GYNHADLEDD 
Anerchiad agoriadol gan, Jonathan Griffiths, Llywydd ADSS Cymru. 

09.30 - 09.35 Perfformiadau gan bobl ifanc sy’n rhan o’r National Youth Advocacy Service.

09.35 – 10.05 PRIF SIARADWR   
Defnyddio technoleg ddigidol i wella canlyniadau mewn gwaith cymdeithasol 
Y Dr Amanda Taylor-Beswick, Cyfarwyddwr, Y Ganolfan ar gyfer Trawsnewidiad Digidol, Prifysgol Cumbria 

10.05 - 10.20 ANERCHIAD         
Julie Morgan AS, Dirprwy Weinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol   
Bydd y Gweinidog yn cyflwyno blaenoriaethau gofal cymdeithasol ac iechyd Llywodraeth Cymru.  

10.20 – 11.00 TRAFODAETH PANEL   
Risgiau a chyfleoedd defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol a gweithio gyda chyfryngau prif ffrwd mewn gofal cymdeithasol 
Dan gadeiryddiaeth Alwyn Jones, Is-lywydd, ADSS Cymru  
Panel: Alastair Cope, Jan Coles, India Pollock a’r Dr Amanda Taylor-Beswick.  
Am fwy o wybodaeth am aelodau’r panel gweler yr adran bywgraffiadau ar ddiwedd rhaglen y gynhadledd.
Gan gynrychioli amrywiaeth eang o bersbectifau a phrofiadau, bydd y panel yn trafod rhai o’r cwestiynau allweddol o gylch 
sut mae modd defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol a’r cyfryngau prif ffrwd i gefnogi a chodi ymwybyddiaeth o werth gofal 
cymdeithasol yn ein cymdeithas.   

11.00 – 11.30 TE A CHOFFI 
Ar gael yng ngofod yr Arddangosfa.  

11.30 – 12.00 PRIF SIARADWR  
Ymarfer yn seiliedig ar drawma; gweithio a byw trwy broses newid diwylliant   
Lisa Cherry, awdur, ymchwilydd a hyfforddwraig ac ymgynghorydd rhyngwladol arweiniol 
Mae tair rhan i’n gwaith ar y cyd; atal trawma, lleddfu effeithiau trawma a lleihau trawma yn y system ac rydym yn 
gwneud y gwaith yng nghyd-destun ymgodymu â’r system.  Bydd Lisa’n ymdrin â’r cwestiynau: ble ydym ni yn yr 
ymgodymu yma?  Ble ydym ni’n mynd ?  Sut ydym ni’n mynd i gyrraedd?

12.00 – 12.20  UWCHGYNHADLEDD GADAEL GOFAL – diweddariad ar y broses i drawsnewid gwasanaethau plant 
Bydd y sesiwn hon yn cael ei harwain gan aelod o dîm Lleisiau o Ofal a fydd yn hwyluso sgwrs gyda grŵp o 
bobl ifanc i ddarganfod beth maen nhwʼn gobeithio y bydd yr Uwchgynhadledd yn ei gyflawni.

12.20 – 12.30 DIWEDDARIAD LLYWODRAETH CYMRU
Anthony Jordan, Pennaeth Rhaglen a Gweithredu Deddfwriaethol
Bydd Anthony yn cyflwyno ar newidiadau arfaethedig i ddeddfwriaeth sylfaenol gofal cymdeithasol a gofal iechyd parhaus

12.30 – 13.30  CINIO, CYFARFODYDD YMYLOL AC ARDDANGOSFA 
Yng ngofod Arddangosfa Teras Glan yr Afon. 

Gwellaʼr Gweithle ar gyfer gweithwyr gofal o leiafrifoedd ethnig: canfyddiadau ac argymhellion o ymchwiliad y 
Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

Ginger Wiegand, Cydraddoldeb Hawliau Dynol 
Jason Bennett, Pennaeth Gofal Oedolion Cyngor Sir Benfro a Chadeirydd AWASH  wedi'i hwyluso gan Linda 
Tucker-Jones Arweinydd Prosiect ADSS Cymru.

Ymgyrch Genedlaethol Gofalwn Cymru  
Andrew Bell, Rheolwr Rhaglen Gofalwn Cymru a Sam Thomas, Arweinydd Ymgysylltiad a Datblygiad, Gofalwn Cymru 



www.nscc.cymru

11

13.30 – 13.45 LLEFARYDD CLlLC DROS IECHYD A GOFAL CYMDEITHASOL, Y Cyng. Huw David  
Bydd y Cynghorydd David yn cyflwyno persbectif llywodraeth leol ar y materion gofal cymdeithasol ac iechyd sy’n wynebu 
cynghorau lleol yng Nghymru.

13.45 – 14.15 SIARADWR YSBRYDOLEDIG   
Un foment 
Tom Fitzsimons, dyn teulu, siaradwr proffesiynol ac awdur 
Sut all un digwyddiad, un foment mewn amser, un sgwrs, un weithred o garedigrwydd, un gusan, un farwolaeth, symud 
eich byd cyfan i gyfeiriad gwahanol? Sut allwn ni adeiladu’r gwydnwch i wybod pa ‘un foment’ sydd i’w ofni a pha rai sydd 
i’w cofleidio? 

Bydd Tom yn siarad am ei gred bod modd llywio trwy holl fomentau ein bywyd heb yr angen am boen neu ddioddef 
gormodol. Trwy fod â ffydd ynom ni rin hunain, trwy blannu hedyn o obaith a thrwy weithredu cyson, gallwn ni i gyd 
symud trwy bob ‘un foment’ ac, yn hytrach na goroesi, ffynnu. 

14.15 – 14.30 INTEGREIDDIO IECHYD A GOFAL CYMDEITHASOL (cyflwyniad wedi ei recordio o flaen llaw) 
Judith Paget, Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gofal  Cymdeithasol a Phrif Weithredwr GIG Cymru 
Bydd Judith yn cyflwyno’r cyfeiriad strategol  ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru. 

14.30 – 14.45 Y DIWEDDARAF AR Y GWASANAETH GOFAL CENEDLAETHOL Diweddariad Panel Arbenigol
Kate Young, Cyfarwyddwr Fforwm Rhieni a Gofalwyr Cymru Gyfan a Chyd-Gadeirydd y Panel Arbenigwyr
Bydd Kate yn darparu trosolwg o rôl y panel, ble maent wedi cyrraedd yn y broses aʼr camau nesaf arfaethedig

14.45 – 14.55 SESIWN LAWN 
Ymateb i’r cyflwyniad ar y Gwasanaeth Gofal Cymdeithasol 
Dan Gadeiryddiaeth Jonathan Griffiths 
Cyfle i gynrychiolwyr ofyn cwestiynau am y cyflwyniad am y Gwasanaeth Gofal Cenedlaethol .

14.55 – 15.10 TE A CHOFFI 
Ar gael yn y man Arddangos.   

15.10 – 15.55 TRAFODAETH PANEL 
Cyflenwi dyheadau Cynllun Gweithredu Gwrth-hiliaeth Cymru  
Dan gadeiryddiaeth Lance Carver 
Panel: Sy Joshua, Annette Kerr, David Pritchard, Narinder Sidhu, a Joseph Wilton 
Am fwy o wybodaeth am aelodau’r panel, ewch at ein hadran bywgraffiadau ar ddiwedd rhaglen y gynhadledd. 
Bydd y drafodaeth panel arbennig yma’n canolbwyntio ar ofynion penodol y Cynllun Gweithredu Gwrth-hiliaeth y mae 
angen i’r sector gofal cymdeithasol ei gyflenwi er mwyn sicrhau dyfodol teg i bawb sy’n byw yng Nghymru. 

15.55 – 16.00 CAU’R GYNHADLEDD   
Bydd Jonathan Griffiths, Llywydd ADSS Cymru, yn cau’r Gynhadledd. 
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Arddangosfa Greadigol 

Mae’r Arddangosfa Greadigol yn dangos gwaith ysbrydoledig a grëwyd gan neu i bobl 
â phrofiadau amrywiol o ofal cymdeithasol.  Mae’r rhan yma o NSCC22 yn dathlu grym 
creadigrwydd i’n cysylltu, i ni gael ein cyffwrdd gan storïau a gwirioneddau ein gilydd, a 
phrofi llawenydd a boddhad. 

Vision 21 

Mewn mannau ledled De Orllewin Cymru, mae V21 yn cefnogi cyfleoedd sy’n newid bywydau i bobl wireddu eu potensial trwy: arlwyo, tyfu, 
creu dysgu a mentro. 

Mae nifer o’r prosiectau yma’n fentrau cymdeithasol sy’n cynnig hyfforddiant i bobl ag anableddau dysgu a chyfleoedd i eraill wirfoddoli. Mae 
Vision 21 yn arddangos serameg a darnau o waith pren yn ystod y gynhadledd, pob peth wedi ei wneud fel rhan o’u rhaglen o weithgareddau. 

V21.org.uk 

CARTrefu 

cARTrefu, yw prosiect celfyddydau mewn cartrefi gofal Age Cymru sydd wedi bod yn mynd ers 2015. Bwriad y prosiect yw gwella mynediad at 
brofiadau celfyddydol o ansawdd i bobl hŷn mewn gofal preswyl, a datblygu sgiliau artistiaid a gweithwyr cartrefi gofal wrth redeg y sesiynau yma. 

Mae cARTrefu wedi tyfu nawr i fod y prosiect mwyaf o’i fath yn Ewrop, a phrofwyd ei fod wedi peri gwelliant sylweddol yn ystadegol yn lles 
trigolion ar ôl iddyn nhw fynychu sesiynau cARTrefu, gydag effaith ehangach fel cymdeithasu mwy ac adennill sgiliau fel defnyddio cyllell a 
fforc. Mae cARTrefu wedi cael effaith hefyd ar y staff gofal sydd wedi bod ynghlwm â’r sesiynau gan arwain at welliant yn eu hagwedd tuag at 
drigolion, yn arbennig y rheiny sy’n byw â dementia, a chynnydd mewn hyder i arwain sesiwn celf creadigol yn y cartref. 

Gallwch weld mwy o arddangosfa rithwir cARTrefu yn yr Arddangosfa Greadigol sy’n arddangos gwaith a gafodd ei wneud mewn cartrefi gofal 
ledled Cymru. 

cartrefu.org.uk

NYAS

Mae NYAS yn elusen arweiniol sy’n seiliedig ar hawliau ac sy’n cynnig eiriolaeth a chynrychiolaeth gyfreithiol i blant ac oedolion bregus pan 
fo penderfyniadau pwysig yn cael eu gwneud amdanyn nhw.  Ers 1979, mae NYAS wedi bod yn cyflenwi gwasanaethau i gefnogi a grymuso 
plant ac oedolion bregus. 

Mae NYAS yn cefnogi pobl ifanc mewn amrywiaeth o brosiectau creadigol, ac mae’n anrhydedd gennym gynnal perfformiadau o gerdd a darn 
o gerddoriaeth gan ddau o bobl sy’n gweithio â NYAS ar hyn o bryd i agor yn Gynhadledd. 

Bydd dewis o fygydau papier mache i’w gweld hefyd yn yr Arddangosfa Greadigol.

nyas.net

Quilts for Care Leavers 

Mae pwrpas syml i’r prosiect hwn, sef rhoi ‘cwtsh â chwilt’ i bobl 16 i 25 oed sy’n gadael gofal ac sy’n byw’n annibynnol ar ôl i’w hamser yng 
ngofal yr awdurdod lleol ddod i ben. 

Rydym ni i gyd yn hoffi meddwl y byddwn ni gyda’n teuluoedd a ffrindiau adeg y Nadolig. Dyw rhai ohonom ni, heb unrhyw fai, ddim mor 
ffodus. Yn 2013, sefydlodd y bardd Lemn Sissay MBE The Christmas Dinner, yn benodol ar gyfer pobl ifanc a oedd yn gadael y system gofal ac 
a fyddai, fel arall, ar eu pennau eu hunain y diwrnod hwnnw. 

Sefydlwyd prosiect Quilts for Care Leavers yn 2018 ac roedd yn cynnig ‘cwtsh a chwilt’ i bobl mewn digwyddiadau cinio Nadolig a sefydlwyd 
dan nawdd sefydliad ‘Gold From The Stone’.  Eu nodwedd arbennig yw eu bod yn ddigon mawr i roi’r cwtsh roedd Lemn yn dweud iddo weld 
ei eisiau pan symudodd at ofal preswyl yn 12 oed. 

Mae trefnwyr y prosiect yn gwneud eu gorau i roi’r cwiltiau yn yr ardaloedd y cawsant eu gwneud. Mae ganddyn nhw grwpiau yn yr Alban a 
Gogledd Iwerddon i’w cadw nhw yno ac mae grŵp yn cael ei ddatblygu yng Nghymru ar hyn o bryd.  

Mae Quilts for Care Leavers yn gwneud cais i fod yn elusen ar hyn o bryd. 

Os ydych chi’n gweithio gyda phobl ifanc sy’n gadael gofal ac â diddordeb mewn dysgu sut i gymryd rhan yn y prosiect yma yng Nghymru, 
cysylltwch os gwelwch yn dda â Fenella Bowden: fenella.bowden@gmail.com 

q4cl.org.uk

http://V21.org.uk 
http://cartrefu.org.uk 
http://nyas.net 
http://q4cl.org.uk
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Siaradwyr a Chyflwynwyr, A-Y

Lance Carver
Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol, Cyngor Sir Bro Morgannwg

Lance yw’r arweinydd ar gyfer datblygiad a chyflenwad Gweithdrefnau Diogelu Cymru. Trwy’r rôl yma cyflenwyd y gweithdrefnau mewn ffurf 
hygyrch a symudol i unrhyw un gael eu defnyddio yng Nghymru. Mae’n arweinydd profiadol gyda chefndir mewn Diogelu a Gofal 
Cymdeithasol Oedolion, ac mae’n gweithio ar hyn o bryd fel Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol ym Mro Morgannwg.

Lisa Cherry

Mae Lisa Cherry’n awdur, yn ymchwilydd ac yn hyfforddwraig ac ymgynghorydd rhyngwladol blaenllaw sy’n arbenigo mewn cynorthwyo 
ysgolion, gwasanaethau a systemau i greu newid sy’n cefnogi gweithio gyda sgil-effeithiau trawma. Mae Lisa wedi bod yn gweithio mewn 
Addysg a Gwasanaethau Plant ers dros 30 o flynyddoedd ac mae’n cyfuno gwybodaeth ac ymchwil academaidd gyda sgiliau proffesiynol a 
phrofiad personol.

Edrychodd ymchwil MA Lisa ar yr effaith ar addysg a chyflogaeth i oedolion a fu mewn gofal a gafodd eu gwahardd o’r ysgol yn y 1970au 
a’r 1980au. Ar hyn o bryd, mae Lisa’n ymgymryd ag astudiaethau DPhil ym Mhrifysgol Rhydychen yn yr Adran Addysg, gan ofyn y cwestiwn 
ymchwil ‘Sut mae oedolion sydd â phrofiad o fod mewn gofal ac sydd wedi eu gwahardd o’r ysgol yn deall y profiadau hynny?  Sut mae eu 
profiadau’n dwysau dealltwriaeth o berthyn?’
Lisa yw awdur y llyfr llwyddiannus iawn ‘Conversations that make a difference for Children and Young People’ a ‘The Brightness of Stars’ - 
3ydd Rhifyn allan ym Mehefin 2022.

Rebecca Cicero
Mae Rebecca Cicero’n Rheolwr Gwelliant a Datblygiad yng Ngofal Cymdeithasol Cymru, ac mae’n arwain gwaith llesiant ar gyfer y sefydliad.

Alastair Cope
Rwy’ wedi bod yn fy swydd fel Pennaeth Maethu Cymru ers Mawrth 2022, ar ôl bod yn Rheolwr Datblygiad Rhanbarthol o’r blaen gyda 
Maethu Cymru a, chyn hynny’r FfMC, gyda chefndir mewn gwaith ieuenctid a chymunedol a rheolaeth rhaglenni.

Fy rôl yw gyrru’r rhaglen waith genedlaethol a datblygiad pellach Maethu Cymru trwy gefnogi rhanbarthau ac awdurdodau lleol i sicrhau 
cysondeb ac arfer gorau i ofalwyr maeth ledled Cymru.  Rwy’n frwd iawn o blaid sicrhau canlyniadau i blant a phobl ifanc a sut all Maethu 
Cymru gael effaith cadarnhaol ar blant sydd ag angen am gyfle i ffynnu.

Councillor Huw David 
Llefarydd CLlLC dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Cafodd y Cynghorydd David ei ethol yn Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn Hydref 2016, ar ôl bod yn Ddirprwy 
Arweinydd ers 2015. Cafodd ei benodi’n Aelod o’r Cabinet am y tro cyntaf yn 2008.
Y Cyng. David yw Llefarydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Llywydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLLLC).  Trwy’r rôl genedlaethol 
yma, mae’n aelod o Grŵp Arbenigol Law yn Llaw dros Blant a Phobl Ifanc (T4CYP) a Grŵp Cynghori ar Wella Canlyniadau i Blant.
Fel aelod o Gabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, ef yw’r cyd-arweinydd ar Drafnidiaeth a chadeirydd cyntaf yr Awdurdod Trafnidiaeth 
newydd ar gyfer Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Lisa CherryLance Carver Councillor  
Huw David
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Sarah Day Tom Fitzsimons Jonathan Griffiths 

#CGGC22

Siaradwyr a Chyflwynwyr, A-Y

Sarah Day
Arweinydd Uned Fusnes ADSS Cymru 

Mae Sarah yn arwain gwaith yr Uned Fusnes i ADSS Cymru. Mae hi’n arweinydd naturiol ac empathig sy’n ymdrechu i weithio gydag eraill i 
sicrhau newid cadarnhaol a gwneud gwahaniaeth i unigolion a sefydliadau. Hi yw Prif Weithredwr Practice Solutions ac mae hi newydd ei 
phenodi’n Gadeirydd Bwrdd Cynghori Barnardo’s Cymru.

Mae gan Sarah Radd yn y Celfyddydau Perfformio, MA mewn Amlgyfryngau a Thystysgrif Ôl-raddedig mewn Arweinyddiaeth Gynaliadwy. 
Trwy gydol ei gyrfa, mae hi wedi arwain nifer o brosiectau ar ran sefydliadau gan gynnwys Llywodraeth genedlaethol a lleol a sefydliadau 
trydydd sector yng Nghymru.  O fewn y prosiectau yma, mae hi’n ceisio gweithio gyda phobl  sy’n arbenigwyr yn eu gofal iddyn nhw gael llais 
yn natblygiad polisi ac arfer o fewn iechyd a gofal cymdeithasol.   

Tom Fitzsimons
Mae Tom wedi gwella o fod yn gaeth i alcohol ac mae ganddo stori o ddyfalbarhad, penderfyniad a llwyddiant.  Mae’n un o’r alcoholigion 
mwyaf ysbrydoledig y gallech chi gyfarfod â nhw!

Dechreuodd brwydr Tom gydag alcohol yn dair ar ddeg oed, ac erbyn 33 oed roedd ei ddiota’n ei arwain at fedd cynnar. Ar Awst 27, 
2007, dechreuodd y camau anodd cyntaf at fod yn sobr, Yn 2010, gadawodd ei yrfa ers 20 mlynedd yn y diwydiant Cyfleustodau er mwyn 
canolbwyntio ar rannu ei stori o adferiad a gwydnwch. Arweiniodd hyn at iddo siarad gyda dros hanner can mil o fyfyrwyr ar draws Lloegr yn 
ystod y deg mlynedd nesaf.

Mae’n rhedwr brwd ac yn Ebrill 2010 fe gwblhaodd y Marathon des Sables gan redeg 250 cilomedr trwy anialwch y Sahara, ac yn 2013, 

Jonathan Griffiths 
Llywydd, ADSS Cymru
Penodwyd Jonathan Griffiths yn Gyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol ar gyfer Cyngor Sir Penfro ym mis Rhagfyr 2016. Mae wedi 
gweithio ym maes gofal Cymdeithasol am dros 25 mlynedd mewn lleoliadau ac ardaloedd awdurdodau lleol gwahanol ledled Cymru.

Dechreuodd Jon ei yrfa ym maes gofal a chymorth uniongyrchol yn y trydydd sector. Wedyn, symudodd i lywodraeth leol, gan weithio mewn 
gwasanaethau i oedolion mewn nifer o leoliadau gofal cofrestredig, cyn symud i rolau rheoli ym mhob agwedd ar wasanaethau i oedolion. 
Roedd gweithio mewn maes cyflenwi gofal a chymorth uniongyrchol yn amhrisiadwy ar gyfer deall yr heriau a chyfleoedd allweddol yn y 
sector gofal cymdeithasol ac, yn bwysicach fyth, ei ddull o ymgysylltu â phobl syʼn derbyn gofal a chymorth.

Mae Jon yn angerddol am y cyfle i newid ac arloesi aʼr angen i weithio ar y cyd â phobl, cymunedau ac asiantaethau eraill i
hyrwyddo annibyniaeth a llesiant. Roedd Jon yn falch iawn o lenwi rôl llywydd Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol 
Cymru (ADSS Cymru 1 Ebrill 2021. “Maeʼn anrhydedd cyflawniʼr swydd hon a chynrychioli llais proffesiynol gwasanaethau cymdeithasol a 
rhannu safbwyntiauʼr gweithwyr proffesiynol syʼn arwain ein gwasanaethau gofal cymdeithasol yng Nghymru.”
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Alwyn Jones

Siaradwyr a Chyflwynwyr, A-Y

Albert Heaney 
Prif Swyddog Gofal Cymdeithasol Cymru

Mae Albert wedi gweithio mewn gwasanaethau cyhoeddus ers y 1980au. Cadeiriodd Grŵp Arweinyddol Cenedlaethol Gwasanaethau 
Cymdeithasol Cymru, gan weithio gyda phobl broffesiynol blaenllaw i gyflenwi Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. 
Mae’n aelod o’r Bwrdd Cyfiawnder Teuluol ac yn Gadeirydd Rhwydwaith Cyfiawnder Teuluol Cymru.   Albert oedd y cyntaf i’w benodi’n Brif 
Swyddog Gofal Cymdeithasol Cymru ym Mehefin 2021.

Roedd Albert yn Gyfarwyddwr Corfforaethol yn arwain ar Wasanaethau Plant ac Oedolion.  Mae’n gyn-lywydd ADSS Cymru ac mae e wedi 
cynrychioli ADSS Cymru mewn nifer o swyddi, gan gynnwys bod yn Gyfarwyddwr Arweiniol dros Blant a Chyfarwyddwr Arweiniol dros 
Ddiogelu ac Atal.  Mae’n gyn-gadeirydd Bwrdd Diogelu Plant a Phwyllgor Gwarchod Oedolion. Mae Albert wedi ymrwymo at hyrwyddo 
a sicrhau hawliau dinasyddion ac arfer cynhwysol.  Daw ag ymrwymiad i weithio mewn partneriaeth ac mae e wedi bod ynghlwm wrth 
amrywiaeth o gynlluniau cydweithio ac integreiddio.

Mae Albert yn dysgu Cymraeg ac yn gyd-gadeirydd Bwrdd Partneriaeth y Gymraeg mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Alwyn Jones
Is-lywydd ADSS Cymru

Mae Alwyn wedi gweithio wedi gweithio mewn Gofal Cymdeithasol ers dros 16 mlynedd ar ôl gweithio o’r blaen yn y Gwasanaeth Iechyd am 
11 mlynedd.  Mae’n teimlo’n ffodus o fod wedi gweithio’n bennaf mewn Gwasanaethau Pob Hŷn ac Anableddau ac yna aeth ymlaen i fod yn 
Bennaeth Gwasanaeth ac yna swydd fel Cyfarwyddwr yn Ynys Môn ac yn awr yn Wrecsam.   

Mae Alwyn yn frwd o blaid sicrhau ein bod yn rhoi cyngor a chymorth amserol i’r cyhoedd a chyflenwi’r gofal cymdeithasol y gallwn fod yn 
falch ohono yng Nghymru.  Mae e wedi ymrwymo at arwain y newidiadau y mae eu hangen dros y blynyddoedd nesaf ac a fydd yn gofyn i ni 
weithio gyda phartneriaid a’r cyhoedd i greu cymunedau cydnerth ac ymyrryd a chefnogi pobl ble mae angen hynny. 

Sy Joshua
Ganwyd Sy yng Nghaerdydd, maeʼn byw ym Mro Morgannwg ac maeʼn mwynhau bod wrth ymyl y môr.  Mae eʼn addysgu ei ddwy ferch 
gartref ac maeʼn gobeithio teithio a dod yn deulu addysgu byd-eang.   

Mae gan Sy Radd Meistr mewn Gwaith Cymdeithasol, gradd Meistr mewn Rheolaeth a Gradd yn y Gwyddorau Cymdeithasol ac ymunodd 
â Race Equality First fel Rheolwr Gwasanaeth yng Ngorffennaf 2020. Yn y swydd yma, maeʼn defnyddioʼr fframwaith cyfreithiol presennol i 
ysbrydoli, darbwyllo a herio enghreifftiau o anghyfiawnder hiliol ledled y DU a gorfodi hawliau a chyfrifoldebau cyfreithiol.

Gan weithredu fel partner busnes i sefydliadau cymhleth mawr mewn perthynas ag agweddau o amrywiaeth a chynhwysiant hiliol, mae Sy 
hefyd yn creu ac yn cyflenwi atebion dysgu amrywiaeth a chynhwysiant iʼr sector preifat, adrannau llywodraethol, cyrff statudol aʼr trydydd 
sector yn unol â Deddf Cydraddoldeb 2010.

Annette Kerr
Ganwyd Sy yng Nghaerdydd, maeʼn byw ym Mro Morgannwg ac maeʼn mwynhau bod wrth ymyl y môr.  Mae eʼn addysgu ei ddwy ferch 
gartref ac maeʼn gobeithio teithio a dod yn deulu addysgu byd-eang.   

Mae gan Sy Radd Meistr mewn Gwaith Cymdeithasol, gradd Meistr mewn Rheolaeth a Gradd yn y Gwyddorau Cymdeithasol ac ymunodd 
â Race Equality First fel Rheolwr Gwasanaeth yng Ngorffennaf 2020. Yn y swydd yma, maeʼn defnyddioʼr fframwaith cyfreithiol presennol i 
ysbrydoli, darbwyllo a herio enghreifftiau o anghyfiawnder hiliol ledled y DU a gorfodi hawliau a chyfrifoldebau cyfreithiol.

Gan weithredu fel partner busnes i sefydliadau cymhleth mawr mewn perthynas ag agweddau o amrywiaeth a chynhwysiant hiliol, mae Sy 
hefyd yn creu ac yn cyflenwi atebion dysgu amrywiaeth a chynhwysiant iʼr sector preifat, adrannau llywodraethol, cyrff statudol aʼr trydydd 
sector yn unol â Deddf Cydraddoldeb 2010.

Sy Joshua Annette KerrAlbert Heaney
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Julie Morgan MS  
Dirprwy Weinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Ganwyd Julie yng Nghaerdydd a chafodd ei haddysgu yn Ysgol Gynradd Dinas Powys, Ysgol Howell, Coleg y Brenin, Llundain, Prifysgol 
Manceinion a Phrifysgol Caerdydd.  Bu’n weithiwr cymdeithasol ac yn rheolwr yng Nghynghorau Sir De a Gorllewin Morgannwg cyn dod yn 
Gyfarwyddwr Cynorthwyol gyda Barnardo’s. Roedd yn gynghorydd ar Gyngor Sir De Morgannwg cyn ei hethol yn Aelodau Seneddol Gogledd 
Caerdydd yn 1997. 

Yn ystod ei hamser yn San Steffan, cyflwynodd Julie 3 mesur aelodau preifat – un yn ymwneud â gwahardd ysmygu mewn mannau 
cyhoeddus, un yn ymwneud â rhoi pleidlais i bobl yn 16 oed, ac un yn gwahardd pobl ifanc dan 18 rhag defnyddio gwelyau haul – mesur a 
ddaeth yn gyfraith yn 2010. 

Etholwyd Julie’n Aelod Cynulliad dros Ogledd Caerdydd yn 2011 ac roedd yn aelod o’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, y Pwyllgor Cyllid a’r 
Pwyllgor Amgylchedd yn ystod y Pedwerydd Cynulliad, yn ogystal â chadeirio 7 o grwpiau trawsbleidiol yn ymdrin â materion fel plant, cancr, 
a nyrsio a bydwreigiaeth. Yn y Pumed Cynulliad, roedd Julie’n aelod o’r Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon a’r Pwyllgor Plant, 
Pobl Ifanc ac Addysg. 

Ar 13 Mai 2021, penodwyd Julie’n ddirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol. 

Judith Paget
Penodwyd Judith i swydd Cyfarwyddwr Cyffredinol Dros Dro Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol/Prif Weithredwr GIG Cymru yn 
Nhachwedd 2021. Mae ei rôl yn cynnwys cefnogi blaenoriaethau gweinidogion ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol o fewn strwythurau’r 
Gwasanaeth Sifil, ac arweinyddiaeth a throsolwg o GIG Cymru.

Swydd flaenorol Judith oedd Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan. Ymunodd Judith â’r Bwrdd Iechyd fel Cyfarwyddwr 
Cynllunio a Gweithrediadau ar 1af Hydref 2009 a daeth wedyn yn Brif Swyddog Gweithredu/Dirprwy Brif Weithredwr cyn ei phenodi’n Brif 
Weithredwr yn Hydref 2014. Mae Judith wedi gweithio i’r GIG ers 1980 ac wedi ymgymryd ag amrywiaeth o swyddi gweithredol, cynllunio a 
chomisiynu mewn nifer o sefydliadau’r GIG ar draws de, canolbarth a gorllewin Cymru. Penodwyd Judith i’w swydd gyntaf fel Prif Weithredwr 
yn Ebrill 2003. Mae gan Judith ddiddordeb brwd mewn gwaith partneriaeth ar draws gwasanaethau cyhoeddus; gofal cychwynnol a 
datblygiad cymunedol; gofal iechyd ar sail gwerth a datblygiad ac ymgysylltiad staff.

Cafodd Judith benodiad Cydymaith Sefydliad Rheolwyr Gwasanaethau Iechyd yn 2012 ac ym Mehefin 2014 enillodd Wobr Cyfarwyddwr 
Gwasanaeth Cyhoeddus yng Nghymru gan Sefydliad y Cyfarwyddwyr. Ym Mehefin 2019 cafodd Judith CBE yn Rhestr Anrhydeddau’r Frenhines 
am ei gwasanaeth i gyflenwad a rheolaeth yn y GIG yng Nghymru.

India Pollock
Mae India wedi ei henwebu ar gyfer Gwobrau Newyddiaduraeth Prydain ac mae hi wedi gweithio ar nifer o ymchwiliadau uchel eu proffil a 
chymhleth yn gyfreithiol i amlygu anghyfiawnder y mae pobl fregus yn ei brofi. 

Mae hi wedi gweithio gyda chwythwyr chwiban a chyfranwyr dienw ac mae ei storïau ac ymchwiliadau wedi arwain at newidiadau yn y gyfraith, 
polisi a gwelliannau i wasanaethau cyhoeddus.  Fel newyddiadurwraig ers 15 mlynedd, mae India wedi bod yn ohebydd materion cyhoeddus 
BBC Wales ers pedair blynedd. Yn ogystal â gweithio ar ymchwiliadau, mae hi’n rhoi cynnwys gwreiddiol a dadansoddiad ar bynciau fel gofal 
cymdeithasol, diogelu plant ac iechyd meddwl ar gyfer y teledu, radio ac ar-lein.  Mae hi’n ymateb hefyd i storïau newyddion sy’n torri. @indiapollock

Joe Powell
Joe Powell yw Prif Weithredwr Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan, corff ymbarél cenedlaethol ar gyfer grwpiau hunan-eiriolaeth, yn cynrychioli llais 
pobl ag anableddau yng Nghymru, Cyn hyn bu Joe’n byw mewn cartrefi gofal ar gyfer awtistiaeth am un mlynedd ar ddeg ac ymladdodd i 
gael gadael y system a chael cyllideb unigol a byw’r bywyd annibynnol y mae e nawr yn cymryd yn ganiataol. Ers gadael gofal mae Joe wedi 
cwblhau gradd ac mae’n byw heb unrhyw gefnogaeth.  Mae Joe’n credu bod ein gobeithion yn y Deyrnas Unedig ar gyfer pobl ag anableddau 
dysgu’n isel, ac y gallai nifer o bobl ag anableddau dysgu fod yn byw’n fel dinasyddion cyfartal a gweithgar yng Nghymru gyda’r dulliau cywir.“

India Pollock Joe Powell

Siaradwyr a Chyflwynwyr, A-Y

Julie Morgan MS Judith Paget
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David Pritchard
David yw Cyfarwyddwr Rheoleiddio a Chofrestrydd Gofal Cymdeithasol Cymru, ac mae’n goruchwylio cofrestr gweithwyr gofal cymdeithasol 
yng Nghymru.  Yng Ngofal Cymdeithasol Cymru, mae ganddo gyfrifoldeb strategol hefyd ar gyfer materion cydraddoldeb, amrywiaeth a 
chynhwysiant.  Mae David yn gyn gwas sifil, ac yn y rôl honno, ef oedd y swyddog arweiniol ar gyfer y Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal 
Cymdeithasol (RISCA), sefydlu Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) ac adroddiad Flynn i Operation Jasmine.

Narinder Sidhu
Gweithiwr Cymdeithasol Cofrestredig, Cyd-sylfaenydd Grŵp Gweithredu BASW UK & SWU LGBTQIA+ 
Mae Narinder yn Swyddog Proffesiynol gyda Chymdeithas Prydeinig Gweithwyr Cymdeithasol, Cymru ac yn Weithiwr Cymdeithasol 
cofrestredig ac academydd. Mae ganddi brofiad mewn amrywiaeth o leoliadau clinigol fel Gweithiwr Cymdeithasol Fforensig ac Ymarferydd 
Iechyd Meddwl gyda CAMHS.  Mae hi’n dysgu israddedigion ac ôl-raddedigion ac mae meysydd ei harbenigedd yn cynnwys cyfraith gwaith 
cymdeithasol, sgiliau cyfreithiol, LGBTQIA+, croestoriadedd, camdriniaeth ddomestig, priodas orfodol, trais ar sail anrhydedd a llurgunio 
organau rhywiol merched. Hefyd, mae hi’n cynnig hyfforddiant i awdurdodau lleol gyda ffocws cryf ar ymwreiddio gallu diwylliannol a 
chroestoriadedd mewn arfer, gan alluogi ymarferwyr i ddeall a herio mewn ffordd barchus, gan greu synnwyr o berthyn i bawb.  

Dr Amanda Taylor-Bewsick
Cyfarwyddwr Trawsnewidiad Digidol - Prifysgol Cumbria
Mae gan y Dr Amanda ML Taylor-Beswick gefndir fel gwyddonydd cymdeithasol. Dechreuodd ei gyrfaoedd proffesiynol ac academaidd yng 
Ngogledd Iwerddon, cyn iddi dderbyn swydd dysgu yn yr Ysgol Gwaith Cymdeithasol, Gofal a Chymuned ym Mhrifysgol Canol Sir Gaerhirfryn 
yn 2009.  Am y 12 mlynedd cyn hynny, bu’n weithiwr cymdeithasol preswyl, yn weithiwr cymdeithasol seiciatryddol, yn ymarferydd gwaith 
grŵp iechyd meddwl oedolion ac yn weithiwr cymdeithasol arbenigol gyda phlant byddar a’u teuluoedd yng nghyfundrefn iechyd a gofal 
cymdeithasol integredig Gogledd Iwerddon.  Aeth yn ôl i Ogledd Iwerddon yn Hydref 2019 i ddilyn ei diddordebau ymchwil a chyfraniadau 
academaidd ym Mhrifysgol y Frenhines, Belfast, yn y Gyfadran Gwyddorau Cymdeithasol, Addysg a Gwaith Cymdeithasol.

Ochr yn ochr â chyfrifoldebau addysgu a dysgu, llwyddodd y Dr Taylor-Beswick i amddiffyn ei thesis  doethurol yng Ngorffennaf 2019, ar gyfer 
prosiect ymchwil: ‘Examine the Contribution of Social Work Education to the Digital Professionalisation of Students in Readiness to Practice’.  
Bwriad yr astudiaeth yma oedd ysbrydoli datblygiad addysg gwaith cymdeithasol mewn ffordd sy’n partio myfyrwyr i ymateb i angen 
cymdeithasol yr 21ain ganrif. Mewn ymateb i’r canfyddiadau, datblygodd fframwaith ar gyfer ‘Digideiddio Addysg Gwaith Cymdeithasol’, 
sy’n ystyried dyluniad, cynnwys a chyflenwad y cwricwlwm, yn unol â pharodrwydd i ymarfer, fel sy’n gysylltiedig â’r symudiad digidol a 
chyflogaeth graddedigion.  Gallwch ddarllen y cyhoeddiad diweddaraf sy’n gysylltiedig â’r gwaith hwn yma. 

Mae’r Dr Taylor-Beswick yn gweld ei hun fel ysgolor sy’n gysylltiedig â’r lleol a’r byd-eang, ac mae hi’n awyddus i gysylltu trwy ei chyfrifon 
cyfryngau cymdeithasol proffesiynol ar LinkedIn and Twitter.

Siaradwyr a Chyflwynwyr, A-Y

David Pritchard Dr Amanda Taylor-
Bewsick

Narinder Sidhu
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Sophia Warner
Entrepreneur/Cyfarwyddwr Warner Illustrates Limited 

Mae Warner Illustrates Limited yn fusnes y mae Sophia wedi sefydlu, ac sydd yn ymroi i gynyddu’r system gwaith stori bywyd presennol. I’r 
rheiny sy’n byw mewn gofal maeth neu sydd wedi eu mabwysiadu, mae gwaith stori bywyd yn declyn hanfodol bwysig sy’n gosod y darnau 
o’r pos at ei gilydd yn nhaith bywyd y plentyn. Serch hynny, fel rhywun sydd wedi gadael gofal, mae Sophia wedi canfod bod potensial i 
wella’r profiad o’r gwasanaeth ar y cyfan. Gall fod yn fwy creadigol ac wedi ei addasu at anghenion y plentyn. 

Mae Sophia’n cynnal gweithdai arloesol dros gyfnod o 12 wythnos. Mae pob sesiwn creadigol yn ceisio galluogi’r plentyn i dreiddio i’w 
dychymyg ac agor nhw eu hunain i bosibiliadau.  Gall rhai plant fod yn gyndyn o siarad, felly mae defnyddio cyfrwng fel celf yn iaith weledol y 
maen nhw’n gyfarwydd â hi, gan eu galluogi i fynd ar hynny o gyflymder y maen nhw’n dymuno.

I orffen eu hamser gyda’i gilydd, mae plant yn derbyn llyfr stori â darluniau sydd wedi ei adrodd a’u ddarlunio gan Sophia. Mae agweddau’r 
stori’n ddelwedd drych gwirioneddol o brofiadau bywyd y plentyn. Nod y rhaglen waith stori bywyd yw helpu plant i gael synnwyr o 
hunaniaeth trwy gadw eu hatgofion a llenwi’r bylchau yn eu cof.

Gwefan: childrenslifestorybooks.com     Instagram: warnerillustrates

Joseph Wilton
Pennaeth Llesiant a Gwelliant – Llywodraeth Cymru 

Mae Joseph yn bennaeth yr adran Llesiant a Gwelliant yn y Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol ac Integreiddio yn Llywodraeth 
Cymru.  Mae e’n arwain ar ddatblygu data, ymchwil a gwelliant mewn gofal cymdeithasol ac mae’n gyfrifol am oruchwylio cyflwyno elfennau 
gofal cymdeithasol Cynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol. Mae ei waith yn golygu gweithio’n agos ag awdurdodau lleol i gasglu tystiolaeth a 
data cenedlaethol dibynadwy a chyson i fod yn sail i bolisi, cynllunio a’r byd academaidd. Mae’n gweithio’n agos hefyd ag amrywiaeth o 
sefydliadau i wneud y defnydd gorau o’r dystiolaeth ac mae’n gweithio ar draws y sector i yrru gwelliant ac arloesi mewn gofal cymdeithasol.

Kate Young
Cyfarwyddwr, Fforwm Rhieni a Gofalwyr Cymru Gyfan

Kate Young yw Cyfarwyddwr Fforwm Rhieni a Gofalwyr Cymru Gyfan, y rhwydwaith cenedlaethol i ofalwyr teuluol pobl ag anableddau dysgu, 
gan ymgysylltu â dros 4,000 o deuluoedd ledled Cymru. Mae’n gofalu am ei brawd Matthew.

Kate yw Cadeirydd Cynghrair Gofalwyr Cymru, mae’n gynrychiolydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar Gyngor Partneriaeth y Trydydd Sector ac 
mae’n aelod o’r Grwpiau Cynghori Gweinidogion ar gyfer Gofalwyr a Phobl ag Anabledd Dysgu. Mae hi hefyd yn gwasanaethu ar grwpiau 
polisi’r Llywodraeth ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Iechyd Cyhoeddus, Partneriaethau Rhanbarthol, Arolygu, Diogelu a Hawliau 
Anabledd.

Mae Kate hefyd yn aelod o Bwyllgor Cymru Cronfa Byw Gymunedol y Loteri Genedlaethol, yn aelod o Fwrdd WCVA ac yn Gyfarwyddwr ar 
Fwrdd Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Sophia Warner Kate Young
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Cynllun Llawr Arddangosfa
Millennium Lounge
West Side - Level 5

Entrance

G1 G2 G3
G6G5G4

Fire
Exit

Fire
Exit

ARDDANGOSWYR AUR

G1 Swansea University Learning Academy

G2 OLM Systems

G3 Health and Care Research Wales

G4 We Care Wales

G5 Flex 360

G6 Life Sciences Hub
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Bar

Fire
Exit

Fire
Exit

Li�

Escalator Escalator

dis.
wc.

TV. TV.
Toilets

Creative Exhibition

Cynllun Llawr Arddangosfa

ARDDANGOSWYR ARIAN

1 All Wales People First

2 CASCADE Research Centre

3 Carers Wales

4 Xyla Health and Social Services

5 SBRI Centre

6 Cardiff Capital Region

7 Alzheimers Society

8 HC One

9 Liquid Personnel

10 Innovate Services

11 Just Checking

12 Open University

13 Dewis Cymru

14 Data Cymru

15 Practice Solutions

16 ADSS Cymru

17 WMHW Forum

18 NSCC2022 Photo Booth

19 Welsh Government 

20 Age Cymru 

Riverside Terrace
West Side - Level 3
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Whether a young person has a conviction or not has very little bearing on the approach to risk 
management or intervention planning. This is highly individual to each case and is agreed with 
Police and YOS colleagues.

Young Person Profile5%

5%

5%

37%

48%

19%

6%

25%

50%

Sexual convictions 

Other convictions 

No convictions 

Current live investigations

Immediate Placement 
before Amberleigh

Birth family 

Residential 

Foster 

Secure

Outcome of live investigation 
unknown (child leaving)

Specialist Therapeutic Care & Education 

Celebrating Positive Outcomes
Since we opened in 2005 (Golfa) and 2015 (The Oaks) there have been 
123 boys that have lived in the services including 25 current residents. 
80 of these boys have arrived since 2015 as our service has expanded in 
capacity and strengthened in its practice model.

We are the only accredited 
therapeutic practice setting 
for children in Wales

Established in 2004, we are a 
small business and the owners 
are practitioners that work in 
the service full time

Consistently strong CIW and Estyn 
inspection reports and feedback

In-house multi-disciplinary 
clinical team

Staff are already paid in excess 
of the Welsh living wage, 20 new 
jobs created in the last 2 years

Very significant social value 
delivered and over £1.3m 
re-invested over the last 
5 years alone

Preferred providers 
for 80% of local 
authorities across  
England and  
100% in Wales

Outcomes: Pathways

Adult care 
Semi independent 
Other residential setting 
Secure setting  
(court process pre-admission)  
Foster care

Boys typically stay an average of 2 years, variation 
is based on their age on arrival.  There is a clear 
internal pathway of reducing risk and developing 
pro-social and independence skills in a measured 
and staged way. 

8%

46%33%

8%

5%

Call: 01938 554111

Visit our online evidence base for  
our practice, case studies and  
more details about our services at: 

www.amberleighcare.co.uk

* Charts created from data collated in 2019
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Rydym yn cynnig mai dim  
ond cartrefi gofal plant  
neu wasanaethau maethu  
nid-er-elw fydd yn cofrestru 
ag Arolygiaeth Gofal Cymru  
ac yn cael gweithredu  
yng Nghymru.

Rydym hefyd eisiau sicrhau  
bod oedolion sydd â hawl i  
Ofal Iechyd Parhaus y GIG yn 
gallu defnyddio taliadau 
uniongyrchol i’w helpu i aros  
yn annibynnol am fwy  
o amser.

Ydych chi’n meddwl y dylai  
fod dyletswydd ar unigolion i 
hysbysu am bobl sy’n wynebu 
risg o niwed, camdriniaeth 
neu esgeulustod?

Hoffem gael eich barn chi  
ar y cynigion hyn a chynigion 
eraill – mae’r ymgynghoriad  
yn cael ei gynnal tan  
7 Tachwedd 2022.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i:  
Newidiadau arfaethedig i’r 
ddeddfwriaeth ar ofal cymdeithasol  
a gofal iechyd parhaus

We propose that only  
not-for-profit children’s  
care homes or foster 
services will register with 
Care Inspectorate Wales  
and be allowed to operate 
in Wales. 

We also want to make  
sure that adults who are 
eligible for Continuing  
NHS Healthcare can use 
direct payments to help 
them remain independent 
for longer.

Do you think there  
should be a duty on 
individuals to report those 
at risk of harm, abuse or 
neglect?

We want your views 
on these, and some 
further proposals – the 
consultation runs until the 
7 November 2022.

For more information visit:   
Proposed changes to legislation 
on social care and continuing 
health care  ©
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Rydym yn meddwl am wneud 
rhai newidiadau i’r gyfraith

We are thinking about making 
some changes to the law



www.nscc.cymru
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Rydym yn cynnig mai dim 
ond cartrefi gofal plant 
neu wasanaethau maethu
nid-er-elw fydd yn cofrestru 
ag Arolygiaeth Gofal Cymru
ac yn cael gweithredu 
yng Nghymru.

Rydym hefyd eisiau sicrhau 
bod oedolion sydd â hawl i
Ofal Iechyd Parhaus y GIG yn 
gallu defnyddio taliadau
uniongyrchol i’w helpu i aros 
yn annibynnol am fwy 
o amser.

Ydych chi’n meddwl y dylai 
fod dyletswydd ar unigolion i 
hysbysu am bobl sy’n wynebu
risg o niwed, camdriniaeth
neu esgeulustod?

Hoffem gael eich barn chi 
ar y cynigion hyn a chynigion 
eraill – mae’r ymgynghoriad
yn cael ei gynnal tan
7 Tachwedd 2022.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i:  
Newidiadau arfaethedig i’r
ddeddfwriaeth ar ofal cymdeithasol 
a gofal iechyd parhaus

We propose that only 
not-for-profit children’s 
care homes or foster 
services will register with 
Care Inspectorate Wales
and be allowed to operate 
in Wales. 

We also want to make
sure that adults who are 
eligible for Continuing 
NHS Healthcare can use
direct payments to help 
them remain independent
for longer.

Do you think there
should be a duty on 
individuals to report those
at risk of harm, abuse or
neglect?

We want your views 
on these, and some 
further proposals – the
consultation runs until the 
7 November 2022.

For more information visit:
Proposed changes to legislation 
on social care and continuing
health care  ©
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Rydym yn meddwl am wneud
rhai newidiadau i’r gyfraith

We are thinking about making 
some changes to the law Celebrate and 

share the great 
work you’re doing

Enter the 2023 
Accolades – the awards 
that recognise, celebrate 
and share the excellent 
social care, early years 
and childcare that’s 
being provided in Wales

The closing date is 5pm, 
2 November 2022

For more information, visit:
socialcare.wales/
the-accolades

@GofCymdeithasol
@SocialCareWales

Dathlu a rhannu 
eich gwaith 
arbennig

Ymgeisiwch ar gyfer 
Gwobrau 2023 – y gwobrau 
sy’n cydnabod, dathlu a 
rhannu’r gofal cymdeithasol, 
blynyddoedd cynnar a gofal 
plant sy’n cael eu darparu 
yng Nghymru

Y dyddiad cau yw 5pm, 
2 Tachwedd 2022

Am fwy o wybodaeth, ewch i
gofalcymdeithasol.cymru/
y-gwobrau




