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Rydym ni bellach wedi bod yn gweithio gyda’n gilydd fel Bwrdd
Gwasanaethau Cyhoeddus Wrecsam ar ein Cynllun Lles pum mlynedd
ers dwy flynedd. Yn ystod y ddwy flynedd diwethaf, rydym wedi llwyddo
i gyflawni nifer o bethau cadarnhaol ac rydym yn falch iawn o’r ffordd
yr ydym yn parhau i ddatblygu ein perthnasoedd a ffyrdd cydlynol o
weithio, i’n galluogi i gyflawni mwy gyda’n gilydd. Llwyddwyd i wneud
hyn er gwaethaf yr heriau sylweddol y bu’n rhaid i ni eu hwynebu, yn
arbennig dros y 4 mis diwethaf yn sgil Covid-19. O ystyried hyn, mae’n
rhaid i ni gymryd y cyfle nawr i fyfyrio ar yr hyn sydd wedi digwydd
hyd at y pwynt hwn, a’r gwaith yr ydym ni’n parhau i’w wneud, a’r elfen
bwysig o sut fyddwn yn adfer ac yn datblygu yn dilyn y sefyllfa mewn
perthynas â Covid-19, i sicrhau ein bod yn gallu bod yn well nag o’r
blaen a chyflawni mwy ar gyfer cymunedau ac amgylchedd Wrecsam.

Hyd yma, rydym wedi bod yn canolbwyntio ar dri maes hollbwysig sicrhau dechrau iachach i fywydau pobl fanc, cynyddu’r cyfleoedd ar
gyfer dysgu gydol oes a hyrwyddo iechyd corfforol ac iechyd meddwl
ymysg pobl hŷn. Byddwch yn clywed mwy yn yr adroddiad hwn am ein
cynnydd yn y meysydd hyn.
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Mae’n bwysig atgoffa ein hunain fod ein cymunedau wrth wraidd ein
cynlluniau a’n bod yn ymrwymo i wneud pethau’n wahanol; er mwyn
gallu sicrhau buddion a gwerth gwirioneddol. Rydym wedi nodi’r
themâu oedd yn bwysig i bobl Wrecsam, a phenderfynom ganolbwyntio
ar lond llaw o’r rhain ar y tro, er mwyn gwneud gwahaniaeth a chyflawni
canlyniadau y gall pobl elwa ohonynt, gan sicrhau ein bod yn datblygu
ein dulliau cydweithio ar draws ein sefydliadau gwahanol.

O fis Medi 2019, dechreuom gynnal sgyrsiau pwysig ynghylch un o’n
hamcanion eraill – Gwytnwch Cymunedol, a sut fyddai hyn yn gweithio
ar draws ein cymunedau a sut allwn ni blethu ein gwaith amgylcheddol
a newid hinsawdd â’r gwaith hwn. Trafodwyd beth sydd angen i ni ei
wneud i glymu ein gwaith ynghyd drwy sicrhau ein bod yn cynnwys y
bobl yn y cymunedau yr ydym ni’n eu gwasanaethu.
Roedd y gwaith yr ydym ni wedi’i ddechrau mewn perthynas â
gwytnwch cymunedol yn amserol iawn gan y bydd hyn yn ategu
at yr hyn y mae arnom ni eisiau ei wneud fel Rhanbarth o Fyrddau
Gwasanaethau Cyhoeddus ar draws Gogledd Cymru, er mwyn rhoi
cynlluniau adfer ar waith yn dilyn Covid-19, a chanolbwyntio fel Bwrdd
Gwasanaethau Cyhoeddus ar ystyr Gwytnwch Cymunedol i ni wrth i ni
symud ymlaen o Covid-19. Rydym ni gyd wedi profi heriau sylweddol
yn ystod y cyfnod clo, ac mae’n rhaid i ni ddysgu a goroesi yn dilyn
hyn, ond byddwn yn parhau i ddatblygu ein perthnasoedd â’n bobl
ifanc, ein cymunedau a’n gilydd i wneud popeth o fewn ein gallu i adfer
a datblygu yn y ffordd orau bosibl.
Lyndsey Rawlinson
Cyfoeth Naturiol Cymru
Cadeirydd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Wrecsam
Mehefin 2020
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Beth ydym ni wedi’i ddysgu?
Rydym wedi dysgu gwersi pwysig yn ystod dwy flynedd gyntaf y
cynllun ac ein bwriad yw myfyrio ar y gwersi hyn yn nhrafodaethau’r
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus i sicrhau gwelliant i’r dyfodol. Rydym
wedi llwyddo i annog pobl i ddechrau trafod ein cynllun lles, ond bu’n
rhaid i ni wynebu nifer o heriau eleni.
Heb unrhyw gyllid, mae Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yn ei chael
hi’n anodd canfod eu perthnasedd ym myd gorlawn y partneriaethau
sector cyhoeddus. Gobeithiwn y bydd hyn yn newid wrth i sefydliadau,
budd-ddeiliaid a chymunedau weithio gyda’i gilydd i gyflawni’r un nod,
sef adfer o’r argyfwng Covid-19.
Bydd yn rhaid gwneud pethau’n wahanol ac ymrwymo ar bob lefel
i sicrhau tryloywder wrth wneud penderfyniadau a chydgynhyrchu
cynlluniau cymunedol, a bydd gan Llywodraeth Cymru gyfrifoldeb
bwysig i arwain y sector cyhoeddus ac annog cymunedau gyda
chapasiti, amser a chyllid.
Mae gweithio gyda phlant a phobl ifanc drwy gydol y flwyddyn
yn dangos fod cynnwys cymunedau a budd-ddeiliaid i siapio
penderfyniadau am eu bywydau yn hanfodol ac yn beth cywir i’w
wneud, felly byddwn yn parhau i weithio mewn modd cydweithredol.
Mae gennym ni lawer o waith i’w wneud fel sefydliadau Sector
Cyhoeddus i sicrhau ein bod yn gweithio fel hyn ac yn darparu gofynion
Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol.
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Cyn Covid-19, roeddem wedi cydnabod pwysigrwydd gweithio mewn
partneriaeth yn effeithiol ac roeddem wedi bod yn gweithio’n galed
i ddatblygu hyn, ac rydym yn hynod falch o’r cynllun llywodraethu
a gynhyrchwyd ym mis Ionawr 2020, sydd wedi sicrhau cryfder a
gwytnwch i bartneriaid. Bydd yn rhaid i’n gwaith partneriaeth roi mwy
o ymrwymiad i gydamcan o gryfhau gwytnwch cymunedol, ac mae’n
rhaid i ni weithio’n gynt er mwyn darparu atebion lleol, rhanbarthol a
chenedlaethol.

Mae’n rhaid i ni ehangu dealltwriaeth ar draws y
gymuned o beth fydd ein Cynllun Lles yn ei wneud, i
ddenu mwy o bobl i ymuno â ni ar y siwrnai. Teimlwn
y bydd y gwaith y byddwn ni’n ei wneud ar Wytnwch
Cymunedol, ynghyd â’r adferiad yn dilyn Covid-19,
yn cynnig y cyfle perffaith i ni siarad mwy â’n
cymunedau.
Yn olaf, gwyddom fod angen i ni ganolbwyntio ar fod yn fwy ataliol yn
y ffordd yr ydym ni’n gweithio er mwyn datblygu cymunedau gwydn,
ystyried ein blaenoriaethau amgylcheddol a gwyrdd ac adeiladu elw
cymdeithasol ar fuddsoddiad. I wneud hyn, mae’n rhaid i ni sicrhau
newid tebyg gan bartneriaid cenedlaethol a strategol i ddulliau
meddwl, ac rydym ni’n teimlo y bydd y broses o adfer yn rhoi cyfle i ni
wneud hyn.
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Heriau annisgwyl
Yn ystod Covid-19, rydym wedi neilltuo llawer o waith cynllunio
strategol arferol y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus i un ochr, wrth i
gymunedau a sefydliadau sector cyhoeddus ganolbwyntio ar ymateb
gyda’i gilydd i ddarparu gwasanaethau hanfodol. Roedd y sefyllfa hon
yn hollol annisgwyl, a bu’n rhaid i bartneriaid y Bwrdd Gwasanaethau
Cyhoeddus atgyfeirio staff ac ymdrechion i’r rheng flaen i frwydro
gyda’n gilydd. Rydym yn diolch i’r holl wirfoddolwyr a’r gweithwyr rheng
flaen sy’n ein helpu ni â’r her hon. Er bod amgylchiadau a phwysau
enfawr ynghlwm â’r her hon, mae hefyd wedi canfod y gorau mewn
nifer o bobl yn ein cymunedau, sydd wedi camu ymlaen i helpu eraill.
Rydym wedi treulio cryn dipyn o amser yn meddwl yn ystod y flwyddyn
ynghylch sut y gallwn ddatblygu partneriaeth ddefnyddiol rhwng
sefydliadau’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, a sut fyddai’r prosesau
llywodraethu’n gweithio er mwyn cynnal, adfywio ac adnewyddu hyn.
Ym mis Medi 2019, cyflwynwyd adroddiad blynyddol y Bwrdd
Gwasanaethau Cyhoeddus i bwyllgor craffu’r Cyngor. Cafwyd
trafodaeth gadarn a chynhyrchiol, a gofynnodd y Cynghorwyr beth yw’r
ffordd orau i fesur canlyniadau llwyddiannus y Bwrdd Gwasanaethau
Cyhoeddus wrth i ni geisio gwneud pethau’n wahanol. Mae’r paradocs
o ran atal yn golygu fod mesur gwelliannau mewn perthynas â lles yn
gallu bod yn anodd, ond rydym bellach yn ymrwymo i wneud popeth
o fewn ein gallu i atal sefyllfaoedd a sicrhau fod gan genedlaethau’r
dyfodol rywle sy’n eu cefnogi ac yn eu caniatáu i ffynnu.
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Rydym hefyd wedi ystyried yr heriau hyn a chytuno ar gynllun
llywodraethu cryf ym mis Ionawr 2020. Er mwyn i’r Bwrdd
Gwasanaethau Cyhoeddus arwain y ffordd yr ydym ni’n gwneud
pethau’n wahanol, mae’n rhaid i sefydliadau sector cyhoeddus seilio eu
gwaith ar y pum ffordd o weithio (cynnwys, hirdymor, atal, cydweithio
ac integreiddio)
Gan ein bod ni wedi treulio amser yn dewis y seiliau cywir, byddwn
yn gallu cefnogi cymunedau yn Wrecsam i symud ymlaen ac adfer
ein partneriaeth yn gynt fel casgliad o sefydliadau sy’n ymrwymo i
ddatblygu gwytnwch i bawb, ar lefel unigol, cymunedol a sefydliadol.
Cynhaliodd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Wrecsam drafodaethau
ym mis Mehefin 2020 â chydweithwyr o Fwrdd Gwasanaethau
Cyhoeddus Sir y Fflint ynghylch sut fyddai’r ddau Fwrdd yn gallu annog
eu cymunedau i ddatblygu eu gwytnwch i’r dyfodol. Bydd yn rhaid i’n
cynlluniau adfer fyfyrio ar yr hyn rydym wedi’i ddysgu yn y chwe mis
diwethaf i gynllunio ffordd well o wneud pethau.
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2020 a thu hwnt, cynllunio i’r dyfodol.
It will be important that organisations and communities start planning
for the future and we are holding a series of conversations led by
numerous partners to gather information from every voice and every
area – we want to listen to what has been going on and what support
communities and organisations may need in the future.

Cymryd rhan
Ers dechrau proses y Cynllun Lles, rydym wedi datblygu perthynas
arbennig â’r Senedd (Senedd Ieuenctid Wrecsam). Rydym wedi gweithio’n
galed i annog y bobl ifanc hyn i ymgysylltu a chymryd rhan, yn ogystal â’r
cohort ehangach o bobl ifanc y maent yn eu cynrychioli. Mae’r grŵp hwn
wedi gweithio’n galed i siapio prosesau ymgynghori ac ymgysylltu â phobl
ifanc, yn ogystal â chamau gweithredu a gwaith y Bwrdd Gwasanaethau
Cyhoeddus a beth mae hynny’n ei olygu. Maent wedi arwain rhai o
gyfarfodydd y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ar y cyd â’r Comisiynydd
Plant. Edrychwn ymlaen at barhau i gydweithio, a siapio ein gwaith i’r
dyfodol.
Mae’r Senedd wedi gweithio’n agos â Bwrdd Gwasanaethau
Cyhoeddus Wrecsam ers cefnogi’r Asesiad Lles a helpu i siapio’r
Cynllun Lles. Ers hynny, mae’r Senedd wedi parhau â’r sgwrs gydag
Iechyd Cyhoeddus Cymru ac mae canlyniadau eu hymgynghoriad wedi
cael eu croesgyfeirio gan Iechyd Cyhoeddus Cymru i roi argymhellion
i ni ar sut i symud ymlaen. Ym mis Medi 2019, euthum i’r Senedd i
drafod barn pobl ifanc am y newid yn yr hinsawdd a sut allai hyn lywio’r
datganiadau ardal a’r gwaith rhanbarthol, a sut y gallwn sicrhau ein
bod yn ystyried yr amgylchedd a’r adnoddau naturiol yn Wrecsam ym
mhopeth a wnawn.
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Ym mis Mawrth 2019, fe wnaeth aelodau’r Senedd, ynghyd â Sally
Holland, Comisiynydd Plant Cymru, arwain gweithdy i drafod â
sefydliadau’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus sut allai hawliau plant
gael eu hymgorffori o fewn sefydliadau sector cyhoeddus a hefyd o
fewn y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus fel corff strategol. Fe wnaeth
y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus bump addewid:


Hirdymor
Sut y gall y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ddatblygu 		
gwaith rhwng cenedlaethau?



Atal
Beth fydd y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn ei wneud i
ddatblygu ymagwedd hawliau plant?



Cydweithio
Sut y gall partneriaid ddatblygu rhannu gwaith?



Cynnwys
Sut y gall y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus gydweithio â
phlant a phobl ifanc i lunio cyflawniad y cynllun lles?



Integreiddio
Beth fydd partneriaid yn ei wneud i sefydlu hawliau plant?

Ynghyd â Sally Holland, cynhaliodd y Senedd a Chyngor Gofal
Wrecsam weithdy Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus arall ym
mis Mawrth 2020. Gofynnodd aelodau’r senedd i aelodau’r Bwrdd
Gwasanaethau Cyhoeddus edrych yn ôl ar ymrwymiadau’r llynedd ac
asesu pa waith oedd wedi’i wneud er mwyn cyflawni’r addewidion hyn.
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Roedd ychydig o waith wedi dechrau; ond roedd aelodau’r Senedd yn
teimlo bod angen i’r gwaith fynd yn gynt. Gofynnwyd i sefydliadau
partner y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus sut oeddent yn bwriadu
symud ymlaen gan ddefnyddio pump egwyddor y Ffordd Gywir.
Ar y cyfan, roedd yn ymddangos fod pawb yn gytûn bod yn rhaid i
gyfranogiad plant a phobl ifanc fod wrth wraidd ein gwaith i’r dyfodol.
Mae aelodau’r Senedd a’r Cyngor Gofal yn edrych ymlaen at weld sut
fydd hyn yn datblygu dros y 12 mis nesaf.
Dyma oedd gan y bobl ifanc i’w ddweud am eu cyfranogiad:

‘Rydym wedi gweithio’n dda gyda’r Bwrdd
Gwasanaethau Cyhoeddus dros y ddwy flynedd
diwethaf i ymgorffori hawliau Plant ac egwyddorion y
ffordd gywir yn eu gwaith. Yn ddiweddar, rydym wedi
gofyn iddynt werthuso eu nodau o’r cyfarfod cyntaf
a’u helpu i ailalinio eu diddordeb mewn cynnwys pobl
ifanc yn eu gwaith, rwy’n gobeithio y byddwn yn gweld
gwaith cadarnhaol yn cael ei gwblhau dros y flwyddyn
nesaf.’
‘Rwyf wedi mwynhau bod yn rhan o’r prosiect hwn
ac roedd canlyniadau’r ymgynghoriad diweddaraf
yn ddiddorol. Roeddwn yn falch o gael hyrwyddo
ein canlyniadau i Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus
Wrecsam ac yn falch o weld eu bod yn defnyddio’r
rhain yn eu gwaith a’u cynlluniau i’r dyfodol. Mae
iechyd a lles Plant a Phobl Ifanc, megis arferion cysgu
a thechnoleg a rheoli pwysau a sgiliau annibynnol yn
bynciau pwysig tu hwnt sy’n gysylltiedig ag iechyd
meddwl, a theimlaf y dylid trafod y rhain yn amlach
mewn ysgolion’.
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Darparu ein Cynllun
Mae gennym bedwar bwrdd rhaglen, sy’n gyfrifol am y canlynol:


Sicrhau fod plant a phobl ifanc yn cael cychwyn iach mewn
bywyd



Rhoi cyfle i bawb ddysgu a datblygu drwy gydol eu hoes



Gweithredu Cymru Iachach ar draws Wrecsam a Sir y Fflint



Datblygu Gwytnwch Cymunedol.

Mae’r Byrddau hyn wedi dod â chriw o bobl sydd â’r sgiliau a’r
brwdfrydedd i gymryd rhan at ei gilydd. Dros gyfnod pum mlynedd y
Cynllun Lles, rydym hefyd yn rhoi cynnig ar ffyrdd gwahanol o ddarparu
blaenoriaethau eraill y mae pobl wedi eu nodi fel pethau pwysig, er
mwyn ein galluogi i alinio’r gwaith yr ydym yn ei wneud fel Bwrdd
Gwasanaethau Cyhoeddus i’r nodau lles cenedlaethol.
Mae’r arweinwyr sy’n aelodau o’n Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn
gyfrifol am ddod â’r pethau hyn ynghyd a bwrw ymlaen â’r problemau
sylweddol sy’n ein hwynebu ni – mynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd,
adfer yn dilyn y pandemig, lleihau tlodi, cefnogi’r iaith Gymraeg a
datblygu cydlyniant cymunedol.
Mae ein byrddau wedi cyfarfod yn rheolaidd dros y ddwy flynedd
diwethaf ac yn datblygu momentwm. Rydym wedi ffurfio cysylltiadau
â’r bobl iawn i wneud y gwaith hwn ac rydym yn ffurfio cysylltiadau
ar draws y rhanbarth. Mae dwy flynedd wedi mynd heibio ac rydym
bellach yn diweddaru’r hyn sydd angen i ni ei wneud i barhau i gynnwys
ein cymunedau a budd-ddeiliaid i gyflawni’r saith nod lles.
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Cefnogi cymunedau i gydnabod ac annog y defnydd
o fannau cymunedol i roi cyfleoedd i blant chwarae a
gwneud ymarfer corff.
Mae’r Tîm Cymorth Chwarae ac Ieuenctid wedi cydlynu a darparu
cynlluniau chwarae Cymunedol ar draws 10 ardal cyngor cymuned
yn ystod 19/20. Mae’r sesiynau chwarae yn cael eu cynnal o fewn
cymunedau lleol ac ar fannau gwyrdd lleol a gaiff eu hariannu gan
gynghorau cymunedol lleol. Mae dros 2000 o blant wedi mynychu’r
sesiynau hyn, ac mae hynny wedi arwain at ragor o blant yn chwarae
allan yn eu hardaloedd cymunedol lleol. Roedd Diwrnod Chwarae 2019
yn llwyddiant enfawr i’r dros 4300 o bobl a oedd yn bresennol.
Mae’r tîm Chwarae wedi bod ynghlwm â nifer o ymgynghoriadau
cymunedol yn ystod 19/20. Rydym wedi gweithio â’r gymuned yn Llai
er mwyn amddiffyn a gwella ardaloedd gwyrdd lleol. Rydym hefyd
wedi ymgynghori â’r gymuned yng Nghoedpoeth mewn perthynas â
throsglwyddo’r cae pêl-droed lleol drwy drosglwyddiad asedau – roedd
hyn yn cynnwys cysylltu gydag ysgolion lleol a chefnogi digwyddiadau
cymunedol.
Rydym wedi parhau i weithio gyda Chyngor Cymuned Acton i osod
arwyddion cadarnhaol ar gyfer chwarae, a gobeithiwn y byddwn yn
gallu cyflawni hyn yn 20/21. Mae’r tîm hefyd wedi ymgysylltu â CEM
Berwyn i gynnig cyfleoedd chwarae gwell i deuluoedd sy’n ymweld
â’r safle, yn ogystal â hynny, mae’r tîm Chwarae ac aelodau ehangach
Bwrdd Iechyd a Lles y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn rhan o’r
grŵp llywio iechyd a lles yn CEM Berwyn.
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Mae partneriaeth amlasiantaeth wedi bod yn cydweithio i ddatblygu
a darparu adnoddau ar gyfer ‘arddangosfa gwaith chwarae’ yn oriel
Tŷ Pawb o fis Awst 2019 tan fis Hydref 2019. Pwrpas yr arddangosfa
oedd gosod maes chwarae antur byw a rhyngweithiol yn seiliedig
ar yr enghreifftiau yn Wrecsam. Bwriad yr arddangosfa oedd amlygu
pwysigrwydd chwarae a hanes cyfoethog meysydd chwarae antur
o fewn Wrecsam yn ogystal â darparu cyfleoedd i blant chwarae.
Fe wnaeth dros 10,000 o bobl ymweld â’r arddangosfa ac mae wedi
derbyn cydnabyddiaeth cenedlaethol fel enghraifft o arfer da o ran
cydweithio a’r ffordd mae ffactorau amrywiol yn gallu datblygu diwylliant
o ‘chwarëusrwydd’ mewn plentyndod.
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Parod at y dyfodol - Hirdymor
Mae Uned Gymorth Asesu Effaith ar Iechyd Cymru ac Iechyd
Cyhoeddus Cymru wedi datblygu Canllawiau Polisi Cynllunio ar gyfer
Amgylcheddau Iach sy’n darparu tystiolaeth, adnoddau ac astudiaethau
achos i gefnogi swyddogion cynllunio ac iechyd cyhoeddus i
integreiddio ystyriaeth o iechyd, lles ac anghydraddoldebau i brosesau
cynllunio; gan gynnwys ceisiadau cynllunio a Chynlluniau Datblygu
Lleol. Mae’n ymgorffori ffocws ar alluogi amgylcheddau pwysau iach
drwy annog chwarae ac ymarfer corff, rheoli’r amgylchedd bwyd
lleol gan gynnwys darparu opsiynau manwerthu iach, rhandiroedd
a rheoleiddio safleoedd bwyd cyflym drwy’r system gynllunio. Mae
Budd-ddeiliaid ar draws Cymru wedi cyfrannu at y broses ac roedd
aelodau byrddau rhaglen Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Wrecsam
ynghlwm â thrafod a siapio’r ddogfen drwy gyfres o weithdai. Mae’r
ddogfen yn cynnwys templed addasadwy o Ganllaw Cynllunio Atodol
ar gyfer amgylcheddau (pwysau) iach y gellir eu defnyddio ar lefel lleol
ac sy’n cynnwys astudiaethau achos gan Wrecsam. Disgwylir y bydd y
canllawiau’n cael eu cyhoeddi ym mis Mehefin 2020.
Yn ystod 2019/20, mae sefydliadau’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus
wedi parhau i hyrwyddo Addewid y Cyflogwr. Golyga hyn fod
sefydliadau a busnesau’n ymrwymo i hyfforddi ac awdurdodi eu staff,
gan gynnig prentisiaethau lleol a gwella mynediad at swyddi a sgiliau
drwy fentrau megis y cerdyn CSCS sy’n galluogi pobl ifanc i ddatblygu
eu gwybodaeth a’u profiad ar safleoedd adeiladu. Drwy gysylltu â
gwaith Gyrfa Cymru, sydd wedi bod yn codi dyheadau ar draws ein
hysgolion, rydym yn anelu at ddatblygu rhagor o gyfleoedd ar gyfer
swyddi a sgiliau newydd ar gyfer y dyfodol.
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Mae’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn anelu at gefnogi
gwasanaethau i addasu Addewid Chwarae Wrecsam er mwyn rhoi
digon o amser, lle a chaniatâd i blant chwarae. Mae cyd-werthoedd
y Gweithlu Chwarae yn gyfres o egwyddorion arweiniol ynghylch sut
ddylai’r gweithlu werthfawrogi a chefnogi bywydau iach a hapus i blant.
Datblygwyd y gwerthoedd gan grŵp tasg a gorffen amlasiantaeth yn
2018 a gafodd ei gydlynu gan y Tîm Cymorth Chwarae ac Ieuenctid.
Cytunwyd ar gyd-werthoedd y Gweithlu Chwarae fel dull i weithredu’r
Addewid Chwarae yn Wrecsam gan Fwrdd Gweithredol y Cyngor ym
mis Gorffennaf 2019. Yn dilyn hyn, cynhaliodd y tîm gynhadledd o’r enw,
‘Gwerthfawrogi Plentyndod yn Wrecsam’ lle lansiwyd y cyd-werthoedd.
Roedd dros 60 o bobl yn bresennol yn y gynhadledd o ystod o
sefydliadau sy’n cael effaith ar fywydau plant. Mae’r Tîm Cymorth
Chwarae ac Ieuenctid bellach yn ymgymryd â hyfforddiant arbennig
gyda maes gwasanaeth i ymgorffori’r cyd-werthoedd yn arferion y
gweithlu chwarae.
Mae’r bwrdd rhaglen Dysgu Gydol Oes yn gyfrifol am gynyddu’r
defnydd o’r Gymraeg ar draws sefydliadau’r Bwrdd Gwasanaethau
Cyhoeddus. Fel blaenoriaeth drawsbynciol, mae Coleg Cambria wedi
bod yn arwain y gwaith hwn gan ddarparu’r Gymraeg yn y Gweithle
i bartneriaid, busnesau a chymunedau. Y cam nesaf i bartneriaid y
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus fydd mabwysiadu cynlluniau clir ar
sut i ddatblygu cymunedau cadarn a gwydn sy’n siarad Cymraeg.

15

Gwneud pethau’n iawn – Atal
Mae’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn gweithio gyda Phrifysgol
y Plant i ddatblygu dull ar gyfer Wrecsam. Mae’r dull hwn eisoes
wedi profi i fod yn ffordd dda o gynyddu dyheadau, mynd i’r afael â
chydraddoldeb a chynyddu nifer y cyfleoedd sydd ar gael i blant a’u
teuluoedd. Mae rhoi canmoliaeth a chydnabyddiaeth i weithgareddau
fel gwirfoddoli, chwaraeon a dealltwriaeth o natur yn helpu i atgyfnerthu
cyfres ehangach o sgiliau bywyd a fydd yn ategu at gymwysterau
traddodiadol i feithrin pobl ifanc cyflawn, iach a hyderus.
Dechreuodd y fenter ffrwythau am ddim yn Ysbyty Maelor Wrecsam
fel cynllun peilot mis llwyddiannus ym mis Mehefin 2019, wedi’i gefnogi
gan y cydweithwyr o wasanaethau Arlwyo, Dieteg ac Awyr Las. Mae
bob plentyn sy’n mynychu’r ardal Cleifion Allanol Plant o fewn yr
ysbyty yn cael cynnig ffrwyth am ddim (afal neu fanana). Mae’r tîm
arlwyo yn darparu ac yn ariannu’r ffrwythau, ac mae cyfartaledd o 40
o ffrwythau’n cael eu cyflenwi i’r ardal cleifion allanol 3-4 gwaith yr
wythnos.
Mae’r fenter wedi parhau yn dilyn y cyfnod peilot o fis, ac mae’r
gwasanaeth arlwyo wedi parhau i gyflenwi ac ariannu’r ffrwythau.
Mae Awyr Las yn ceisio nawdd a buddsoddiad hirdymor. Mae’r cynnig
wedi ei ymestyn yn llwyddiannus i ddau ysbyty arall yng Ngogledd
Cymru, a’r bwriad yw rhannu’r arfer â phartneriaid a chydweithwyr sy’n
gweithio mewn lleoliadau cyhoeddus eraill.
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Mae enghreifftiau o adborth gan blant, staff a rhieni’n cynnwys:

“Roedd yn flasus iawn. Rwyf wrth fy modd â bananas!’ 		
Plentyn

“Roedd yn flasus
iawn. Rwyf wrth fy
modd â bananas!!’

“Roedd yn wych gallu cynnig byrbryd iach i’m plentyn
tra roeddem ni’n aros” Rhiant
Rydym wedi croesgyfeirio canlyniadau’r arolwg Senedd Ieuenctid â
thystiolaeth arall a nodwyd o ddata ac adolygiadau llenyddiaeth cyflym
gan Arsyllfa Iechyd Cyhoeddus Cymru i gynhyrchu adroddiad sy’n
cynnwys rhestr o argymhellion i’w hystyried. Cynhyrchwyd papur briffio
ar ganlyniadau Rhaglen Mesur Plant 2017-2018 ar gyfer Ardal Gogledd
Ddwyrain Cymru. Cynhyrchwyd adolygiad llenyddiaeth cyflym ac
adroddiad ar hyrwyddo gwytnwch personol i lywio’r llif gwaith newydd.
Fe wnaeth data Ymchwil Iechyd Ysgolion Wrecsam amlygu yn 2017
fod Pobl Ifanc yn Wrecsam yn aros ar effro’n hwyrach na’r cyfartaledd
cenedlaethol. I fynd i’r afael â hyn, fe wnaeth Tîm Ysgolion Iach
Wrecsam weithio gyda Elusen Cwsg y Plant i ddarparu amrywiaeth
o ymyraethau cysgu i ysgolion cynradd ac uwchradd. Roedd hyn yn
cynnwys darparu’r rhaglen Llwyddiant Cysgu mewn 35 o ysgolion
Cynradd a’r rhaglen Hyrwyddo Cwsg mewn 9 o ysgolion uwchradd.
Bydd yr ysgolion hyn yn darparu’r ymyraethau i blant a phobl ifanc
mewn ysgolion â chamau dilynol i fonitro cynnydd yn hwyrach yn y
flwyddyn.
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Gwneud pethau’n well – Integreiddio
Rydym yn gweithio â grwpiau partner ar y Bwrdd Cychwyn Iach a’r
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus i sicrhau fod gweithgareddau’n alinio
ac yn cefnogi nodau darpariaeth y sefydliadau a gynrychiolir. Mae
prosesau herio agored a phroffesiynol yn mynd rhagddynt i sicrhau
ein bod yn ymdrechu gyda’n gilydd i gyflawni’r nodau a ddisgrifir yng
Nghynllun Lles Wrecsam. Rydym yn creu darlun ehangach o iechyd
cyhoeddus o fewn Wrecsam ac yn amlygu strategaethau allweddol i’r
bwrdd (Enghraifft; Pwysau Iach: Cymru Iach).

Gweithio Gyda’n Gilydd - Cydweithio
Rydym wedi gweithio gyda Senedd Ieuenctid Wrecsam i roi adborth ar
ganlyniadau eu gwaith a sut mae’n llywio gweithgareddau i’r dyfodol.
Rydym wedi bod yn gweithio gyda Phrifysgol Glyndwr i lunio system a
fydd yn darparu themâu ymchwil ar gyfer myfyrwyr o fewn eu rhaglenni
iechyd a lles.
Fel rhan o’r cam adfer yn dilyn y pandemig, mae partneriaid wedi bod
yn gweithio gyda’i gilydd i sicrhau ein bod yn datblygu’r cysylltiadau
sydd eu hangen i sicrhau cydlyniant cryfach ar draws ac o fewn ein
cymunedau. Fel blaenoriaeth drawsbynciol, bydd yn rhaid gwrando ar
leisiau cymunedau ac unigolion i siapio’r gwaith hwn, er mwyn sicrhau
ein bod yn ddiogel ac yn gofalu am ein gilydd.
Mae gennym restr o asiantaethau allanol y gallwn gysylltu â nhw i
weld a ydynt yn hapus i gael eu cynnwys yn y Pecyn Gwaith Iechyd
a Lles i Ysgolion fel cam gweithredu cytunedig i’r Bwrdd Cychwyn
Iach gydweithio arno. Datblygwyd a chynhaliwyd y clybiau ar ôl ysgol

18

diweddar yn rhai o’n hysgolion yn llwyddiannus fel rhan o’u Mentrau /
Wythnosau Iechyd a Lles. Yn ogystal â hynny, darparodd Tîm Gwella
Iechyd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ystod o sesiynau
untro i ysgolion yn ystod eu hwythnos Iechyd a Lles, a bu ystod o
asiantaethau lleol hefyd yn mynychu’r rhain i ddarparu sesiynau wedi’u
teilwra. Mae amserlen yn barod i’w rannu â phob asiantaeth yn sgil y
gwaith hwn.

Gwneud pethau’n wahanol
Fel rhan o’n dyhead i drawsnewid y ffordd yr ydym yn gwneud pethau,
rydym wedi bod yn gweithio ar ddylunio Canolfan Les ac Un Pwynt
Mynediad yn Wrecsam yn gweithredu o Adeiladau’r Goron, mae hyn
yn cynnwys datblygu dulliau newydd, mwy integredig i ofalu am
ddefnyddwyr gwasanaeth/cleifion drwy ffurfio tair canolfan iechyd a
gofal cymdeithasol i ddarparu ar gyfer Canol, Gogledd a Gorllewin a De
Wrecsam a phrofi’r defnydd o’r ‘Bag Coch’ a fydd yn cynnwys gwybodaeth
allweddol am breswylydd cartref gofal, bydd modd iddynt gario’r bag hwn
gyda nhw os oes angen iddynt fynd i’r ysbyty a’i gario yn ôl pan fyddant
yn dychwelyd adref.
Mae’r pedwar Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ar draws Gogledd
Cymru wedi dechrau gweithio gyda’i gilydd i ddatblygu fframwaith
gwytnwch ar draws y rhanbarth. Bydd hyn yn dod â phartneriaid, buddddeiliaid a chymunedau ynghyd i rannu syniadau, egni a brwdfrydedd i
roi camau ar waith i fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd. Datganodd
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam Argyfwng Hinsawdd ac Ecolegol ym
mis Medi 2019. Mae’r Cyngor wedi ymrwymo i weithio â phartneriaid
i dargedu’r broses o ddatgarboneiddio gweithredoedd y Cyngor, a
hyrwyddo’r gwaith o ddiogelu a gwella ei amgylchedd naturiol.
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Beth nesaf?
Mae’r adroddiad hwn yn rhoi blas o beth mae partneriaid, cymunedau a
budd-ddeiliaid Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Wrecsam yn ceisio ei
wneud ar y siwrnai hon, ac rydym bellach yn dechrau cyfrannu mwy at y
darlun llawn yn rhanbarthol, yn genedlaethol ac ar draws y byd. Rydym yn
teimlo fod gennym siwrnai hir o’n blaenau, a fydd yn cynnwys digwyddiadau
a heriau annisgwyl o bryd i’w gilydd, ond rydym ni bellach ar y trywydd iawn
ac yn ymwybodol o’r nod.
Mae gennym grŵp ymroddgar o unigolion sy’n cymryd cyfrifoldeb ac yn
gwneud gwaith gwych. Mae arnom ni eisiau llwyddo i wneud hyn gyda phobl
Wrecsam, er mwyn ein galluogi i datblygu dyfodol ein hardal; dyfodol y
gallwn ni gyd fod yn falch ohono.
Bydd y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn cydlynu’r adferiad drwy’r
Grŵp Cydlynu Adferiad, a fydd yn strwythuro’r adferiad dan y pedair thema;
Iechyd y Cyhoedd, yr Economi, Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gwytnwch
Cymunedol. Mae’r elfen o Wytnwch Cymunedol yn thema allweddol i’r Bwrdd
Gwasanaethau Cyhoeddus, fel y gwelir uchod, ac roedd y thema hon eisoes
wedi cael ei nodi fel thema newydd cyn y pandemig, mae’r sefyllfa bresennol
yn pwysleisio pwysigrwydd y thema hon wrth i ni gynllunio a darparu’r cam
adfer. Fel cam cychwynnol, mae’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus wedi
bod yn cydlynu dadansoddiad o’r sefyllfa i bwyso a mesur a dysgu o’r siwrnai,
heriau a’r cyflawniadau dros yr ychydig fisoedd diwethaf. Byddwn yn parhau
i weithio gyda Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir y Fflint i gynllunio ar
gyfer y broses o adfer dros y flwyddyn nesaf.
Fel yr wyf wedi’i grybwyll, rydym yn canolbwyntio ar wneud y peth iawn i’r
bobl yn Wrecsam, felly os hoffech chi wybod mwy am ein gwaith neu os
hoffech gynnig cymorth i ni, anfonwch e-bost at
sustainability@wrexham.gov.uk
Mehefin 2020
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