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Cartrefi Gofal
Preswyl

Cyflwyniad
a Chefndir

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda
Cynon Taf wedi cytuno i ymgynghoriad
12 wythnos ar Wasanaethau Gofal
Preswyl.

Gan fod pobl yn byw'n hirach a bod
eu hanghenion yn newid, mae rhaid
i'r Cyngor wneud newidiadau i'r
gwasanaethau gofal cymdeithasol i
oedolion er mwyn diwallu anghenion
y trigolion, a pharatoi ar gyfer
anghenion y dyfodol.

Datblygodd y Cyngor strategaeth i
foderneiddio dewisiadau llety ar gyfer
pobl hŷn a darparu tai â gofal
ychwanegol er mwyn:-



Anghenion

Cynyddu'r opsiynau sydd ar gael i bobl
sydd angen llety â gofal a chymorth.
chefnogaeth. 

Cyflwyno dewis arall i'r rhai sy'n gallu
parhau i fyw'n annibynnol ond gyda
chymorth.

Ers mis Medi 2017 mae'r Cyngor wedi
cytuno ar gynllun i gyllido gwlâu gofal
ychwanegol ledled y fwrdeistref i
gwrdd ag anghenion y bobl hŷn. Bydd
hyn yn costio tua £50 miliwn.

Bydd y Cyngor yn darparu cartrefi
modern o ansawdd uchel, a defnyddio
technoleg gynorthwyol a dewisiadau
teleofal er mwyn cadw pobl mor
annibynnol â phosibl.



.

Y sefyllfa ar hyn o bryd.

Mae'r Cyngor yn darparu 322 gwely o
fewn 11 cartref gofal.  Mae'r
cartrefi yma bellach dros 30-40 oed.

Bydd y Cyngor hefyd yn parhau i
ddarparu gofal preswyl i'r sawl
sydd ei angen.
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Model Gwasanaeth Newydd
Arfaethedig

Darparu dewis - 
Rhoi dewis i bobl i fyw mewn
Cartref Gofal Preswyl yr
Awdurdod Lleol.

Amddiffyn darparwyr gofal
annibynnol rhag methu.

Cynnal ansawdd y gofal.
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Cynnig darpariaeth arbenigol
integredig - 
gwasanaethau hyblyg o ran
iechyd a chartrefi gofal
preswyl.

Opsiynau eraill.

Parhau â'r hyn sy'n cael ei gynnig
eisoes a gwneud dim byd.

Bod Cyngor Bwrdeistref Sirol
Rhondda Cynon Taf yn cau'r
cartrefi y mae'n eu cynnal.



Cwestiynau

Pam nawr? 
Mae gan y Cyngor ddyletswydd i edrych
ar yr hyn sydd ar gael ar hyn o bryd, ac
i feddwl am yr hyn sydd ei eisiau ar
bobl, a'r hyn sydd ei angen arnyn nhw
nawr ac yn y dyfodol. Mae angen i'r
cyngor allu diwallu anghenion newidiol y
bobl a chynnig cymorth.

Beth yw Gofal Ychwanegol? 
Mae hyn yn cynnig dewis i bobl i gynnal
eu hannibyniaeth yn eu cartrefi eu
hunain am ragor o amser, ynghyd â gofal
a chymorth hyblyg sy'n diwallu eu
hanghenion newidiol.
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Mae modd i Ofal Ychwanegol ddiwallu
anghenion nifer o bobl, ond bydd y dewis
ond yn cael ei ddarparu os yw'n addas ar
gyfer yr unigolyn.

Beth mae'r Cyngor yn dymuno
ei wneud? 
Hoffai'r Cyngor ddarparu Gofal
Ychwanegol i gymaint o bobl â phosibl.
Bydd y Cyngor yn gwario £50 miliwn i
gynnig rhagor o ddewis.

Pwy sy'n addas ar gyfer Gofal
Ychwanegol? 
Bydd y Cyngor yn cynnal asesiad ac
adolygiad ar gyfer pob person sy'n
derbyn gwasanaethau preswyl ar hyn o
bryd, ac ar gyfer y bobl sydd angen
gwasanaethau preswyl.

Beth fyddai'n yn digwydd i'r
bobl sydd ddim yn addas ar
gyfer Gofal Ychwanegol? 
Bydden nhw yn derbyn cynnig o
ddewisiadau llety eraill sy'n gallu diwallu
eu hanghenion gofal a chymorth.
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1.Ydy'r syniad
yn un da?

Ydy

Nac ydy

Ddim yn siwr

Gwybodaeth

Cynllun

Beth fydd yn digwydd nesaf?
Mae'r Cyngor yn gofyn am farn y bobl
sy'n defnyddio'r gwasanaethau preswyl, a
barn eu cynhalwyr, cyn gwneud unrhyw
benderfyniadau.

Rhowch wybod i ni am eich barn chi
drwy lenwi'r holiadur a'i anfon yn ôl
aton ni erbyn 8 Ebrill 2019.

Mae tudalen 2 yn y ddogfen
yma'n egluro sut i wneud hyn

Os hoffech chi wybod rhagor
am sut mae'r Cyngor yn
defnyddio'ch gwybodaeth
bersonol, mae modd i chi
gysylltu â'r Cyngor drwy'r
manylion ar dudalen 2.



Cartrefi Gofal Preswyl

Ydych chi'n byw mewn
cartref gofal preswyl y
Cyngor?

Ydych chi'n berthynas, yn
bartner neu'n ffrind i rywun
sy'n byw mewn cartref gofal
preswyl y Cyngor?

Yn eiriolwr ar ran rhywun
sy'n byw mewn cartref gofal
preswyl?



Cartrefi Gofal Preswyl 

Aelod o’r cyhoedd 

Aelod o staff

Arall
Nodwch pwy ydych chi



Tegfan - Aberdâr

Tŷ Pentre - Pentre

Troed-y-rhiw - Aberpennar

Ydy'ch barn chi
yn ymwneud ag
unrhyw un o'r
Cartrefi Gofal
Preswyl
canlynol?

Parc Newydd - Tonysguboriau



Tŷ Glynrhedynog - Glynrhedynog

Garth Olwg - Pentre'r Eglwys

Ystrad Fechan - Treorci

Bronllwyn - Gelli

Cae Glas - Y Ddraenen Wen

Clydach Court - Tonypandy

Dan y Mynydd - Y Porth



Model Gwasanaeth Newydd Arfaethedig

Cadw Cartrefi Gofal
Preswyl sy'n darparu
gofal cymhleth a gofal
seibiant.  

Nodwch pam nad ydych chi'n cytuno



Sut y bydd hyn yn effeithio arnoch chi
a'ch teulu?



Opsiynau eraill.

Cadw'r hyn sy'n bodoli
eisoes a gwneud dim byd.

Unrhyw sylwadau eraill?
Rhowch wybod i ni
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Cau Cartrefi Gofal y Cyngor
yn raddol, a chyflwyno
Gofal Ychwanegol a
Chynlluniau Gofal Cartref
Cwm Taf 

Mae hyn yn golygu, pe byddai
Cartrefi Gofal Preswyl y Cyngor
yn cau, byddai angen i'r sawl sy'n
byw ynddyn nhw ar hyn o bryd
symud i leoliadau eraill.

A ddylai hyn fod yr opsiwn 1af?



Unrhyw sylwadau eraill?
Rhowch wybod i ni.
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Eich Stryd

Rhyw

Oedran

Cod post
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Deddf
Cydraddoldeb

Mae'r Ddeddf Cydraddoldeb yn nodi
bod gan y Cyngor ddyletswydd
gyfreithiol i edrych ar sut mae
penderfyniadau'n effeithio ar bobl o
ganlyniad i'w

Rhyw

Oedran, dywedwch wrthym

Ethnigrwydd, dywedwch wrthym

Rhywioldeb, dywedwch wrthym



Crefydd/cred, dywedwch wrthym

Hunaniaeth Rhywedd, dywedwch wrthym

Statws Perthynas, dywedwch wrthym

Beichiogrwydd, dywedwch wrthym

Iaith Ddewisol, dywedwch wrthym



Nodwch sut bydd y newidiadau yma'n
effeithio ar gyfleoedd i chi ddefnyddio’r
Cymraeg.

Beth ydych chi'n meddwl sydd yn dda ar
eich cyfer chi, o ran y newidiadau?

Beth ydych chi'n meddwl sydd ddim yn
dda ar eich cyfer chi, o ran y newidiadau?

Mae Mesur y Gymraeg yn nodi bod
gan y Cyngor ddyletswydd i edrych
ar sut mae penderfyniadau'n
effeithio arnoch chi oherwydd
rydych chi'n siarad Cymraeg.



Enw

ebost

Diolch!

Enw

E-bost

Rhif ffôn

Cod post

Diolch yn fawr i chi am roi eich barn i ni
Dilynwch y cyfarwyddiadau sydd ar dudalen
2 er mwyn anfon eich barn aton ni.

Ydych chi'n fodlon i ni gysylltu â chi
er mwyn trafod hyn ymhellach?


