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Crynodeb

Ynglŷn â'r gwasanaeth 
Mae Highbury Care Services wedi'i gofrestru ag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) i 
ddarparu gwasanaeth gofal cartref i bobl ifanc 18 oed a throsodd sydd ag anableddau 
dysgu, anableddau corfforol a/neu anghenion iechyd meddwl. Mae'r asiantaeth yn rhoi 
cymorth i bobl sy'n rhan o gynlluniau byw yn y gymuned ac yn byw yn eu cartrefi eu 
hunain.

Mae gan y darparwr cofrestredig unigolyn cyfrifol enwebedig i gynrychioli'r cwmni a 
goruchwylio'r gwaith o reoli'r gwasanaeth. Mae gan yr asiantaeth reolwr sydd wedi'i 
gofrestru â Gofal Cymdeithasol Cymru. 

Pa fath o arolygiad a gynhaliwyd?
Gwnaethom ni (Arolygiaeth Gofal Cymru) ymweld â swyddfa'r asiantaeth yn ddirybudd 
ddydd Iau, 24 Ionawr 2019, rhwng 12:50 a 17:25 pm. Gwnaethom gynnal arolygiad dilynol 
â rhybudd ddydd Llun, 4 Chwefror 2019, rhwng 14:30 a 16:00 pm. 

Roedd hwn yn arolygiad sylfaenol, wedi'i drefnu, a oedd yn canolbwyntio ar ansawdd 
bywyd y bobl, ansawdd y staffio ac ansawdd yr arweinyddiaeth a'r rheolaeth.

Casglwyd gwybodaeth ar gyfer yr adroddiad hwn o'r ffynonellau canlynol:
 Ar 4 Chwefror 2019, gwnaethom ymweld â dau berson sy'n cael cymorth gan yr 

asiantaeth i fyw yn y gymuned.  
 Gwnaethom siarad â'r unigolyn cyfrifol, y rheolwyr, cydgysylltydd gofal a dau 

weithiwr cymorth.
 Gwnaethom siarad â pherthnasau dau berson sy'n defnyddio'r gwasanaeth.
 Sampl o gofnodion mewn perthynas â phedwar person sy'n defnyddio'r 

gwasanaeth.
 Sampl o gofnodion y staff mewn perthynas â recriwtio, goruchwylio a hyfforddi.
 Gwnaethom ystyried pryder a fynegwyd yn ddienw am y gwasanaeth. 
 Gwnaethom edrych ar y systemau sicrhau ansawdd a darllen llythyron yn canmol y 

gwasanaethau a ddarperir.  

Beth mae’r gwasanaeth yn ei wneud yn dda? 
Mae'r rheolwr a'r staff yn parhau i ddarparu gofal o safon dda i'r bobl sy'n defnyddio'r 
gwasanaeth, sy'n cael ei adlewyrchu yn yr adroddiad arolygu hwn a rhai blaenorol.

Mae'r gwasanaeth yn gweithio tuag at fodloni argymhellion ac arweiniad Deddf 
Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016.

Beth sydd wedi gwella ers yr arolygiad diwethaf? 
Ni nodwyd unrhyw faterion o ddiffyg cydymffurfio yn dilyn yr arolygiad a gynhaliwyd ar 5 
Rhagfyr 2017.



Nododd yr arolygiad blaenorol a gynhaliwyd gan AGC o dan Ddeddf Safonau Gofal 2000 a 
Rheoliadau Cartrefi Gofal (Cymru) 2002 argymhellion i wella'r gwasanaeth.

 Sicrhau bod pob cynllun gofal yn cynnwys yr un lefel uchel o fanylion. O'r 
ddogfennaeth, gwelsom fod sylw wedi cael ei roi i hyn. 

 Dylai'r asesiadau risg ganolbwyntio'n fwy ar yr unigolyn a dylid rhoi cynllun manwl 
ar waith i reoli risgiau a nodwyd. O'r ddogfennaeth, gwelsom fod sylw wedi cael ei 
roi i hyn.

Beth sydd angen ei wneud i wella’r gwasanaeth? 
Ni nodwyd unrhyw faterion diffyg cydymffurfio yn ystod yr arolygiad hwn.

Nodwyd y maes canlynol lle gwelir gwelliant, y gallai'r personau cofrestredig roi sylw iddo 
er mwyn gwella a datblygu ymarfer ymhellach:

 Dylai fod system fod ar waith i gasglu safbwyntiau'r bobl sy'n defnyddio'r 
gwasanaeth a'u perthnasau pe bai'r gwasanaeth yn cael ei ddirwyn i ben naill ai 
gan ddefnyddiwr y gwasanaeth, y comisiynwyr neu'r asiantaeth. 



Ansawdd Bywyd

Ar y cyfan nodwyd y caiff y bobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth eu trin â pharch ac urddas. 
Caiff y bobl gyfleoedd i ymarfer eu hawliau i ddewis. 
 
Caiff anghenion amrywiol y bobl eu cydnabod a'u diwallu. Gwelsom ffeiliau pedwar 
unigolyn sy'n defnyddio'r gwasanaeth; roedd pob un yn cynnwys cynllun personol wedi'i 
ddiweddaru a oedd yn nodi eu hanghenion unigol. Ym mhob ffeil a arolygwyd, roedd 
copïau o asesiadau ysgrifenedig yr asiantaeth, gan gynnwys asesiadau risg. Roedd 
cynlluniau personol yn cynnwys gwybodaeth yn ymwneud ag anghenion cyfathrebu'r 
bobl, gan gynnwys yr hyn sy'n bwysig iddynt, eu hoff bethau, eu huchelgeisiau a'u 
pryderon. Roedd dogfennau ar ffurf lluniau ar gael i'r bobl a oedd yn cael anawsterau 
cyfathrebu a llythrennedd. Mae anghenion y bobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth yn cael eu 
monitro a'u hadolygu'n rheolaidd. Gwelsom dystiolaeth i ddangos bod  adolygiadau'n 
cael eu cynnal, a dywedodd un perthynas wrthym ei fod yn ymwneud â'r broses ac yn 
cael ei wahodd i gyfarfodydd staff a oedd yn cynnwys trafodaethau am y dull gweithredu 
sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn o roi cymorth a gofal i'w berthynas. Mae'r dystiolaeth 
hon yn dangos bod y bobl yn cael y gofal a aseswyd ar eu cyfer a'u bod yn cymryd rhan 
yn y penderfyniadau a wneir am y gofal a gânt.

Caiff y bobl eu helpu i gymryd rhan mewn gweithgareddau ystyrlon a chânt gyfleoedd i 
gymdeithasu â phobl yn y gymuned. Dywedodd y bobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth, eu 
perthnasau, y rheolwr a'r staff cymorth wrthym am yr amrywiaeth o gyfleoedd 
cymdeithasol, addysgol a gwaith y mae'r bobl yn cael eu cefnogi i gymryd rhan ynddynt. 
Gwnaethom ymweld ag un cynllun byw yn y gymuned a gwelsom fod y bobl wed ymlacio 
yng nghwmni'r staff. Roeddent yn sgwrsio am ddigwyddiadau'r diwrnod, ac yn trafod yr 
opsiynau o ran beth i'w gael i de cyn paratoi i fynd allan i ddigwyddiad cymdeithasol 
rheolaidd gyda'r nos. Dywedodd un person wrthym pa mor gyffrous ydoedd am ddechrau 
lleoliad profiad gwaith newydd yr wythnos ganlynol. Dywedodd perthynas wrthym y 
dyrennir gweithwyr cymorth rheolaidd yn unol â'r cynllun gofal unigol. Roedd gweithwyr 
cymorth yn cael eu paru â'r unigolyn, gan ystyried profiad, rhyw, iaith ac ardal y 
gwasanaeth. Roedd asesiadau risg ar waith a llunnir asesiad risg ar gyfer 
gweithgareddau newydd. Mae hyn yn dangos y caiff dewisiadau unigol eu parchu.

Mae'r bobl yn meithrin cydberthnasau â'r staff cymorth, ac maent yn teimlo eu bod yn 
cael eu cydnabod a'u gwerthfawrogi. Gwelsom y gweithwyr cymorth yn rhyngweithio â'r 
bobl mewn modd cyfeillgar sy'n rhoi tawelwch meddwl. Dywedodd perthnasau'r bobl sy'n 
defnyddio'r gwasanaeth wrthym y gwneir ymdrech i sicrhau bod yr un gweithiwr cymorth 
cyflenwi ar gael pan na fyddai'r prif weithiwr cymorth ar gael. Mae hyn yn beth da ar gyfer 
yr unigolyn sy'n defnyddio'r gwasanaeth gan fod y staff yn ymwybodol o anghenion yr 
unigolyn a sut mae'r amgylchedd y mae'n byw ynddo yn gweithredu. Ystyrir bod cyswllt 
â'r teulu yn bwysig ac roedd y bobl yn cael cymorth i ymweld â pherthnasau yn rheolaidd. 
Dywedodd un perthynas wrthym ef fod yn gwerthfawrogi'r polisi drws agored lle roedd 
modd iddo fynd i ymweld â'i aelod o'r teulu unrhyw bryd. Roedd hefyd yn gwerthfawrogi'r 
adborth rheolaidd gan yr asiantaeth a bod y rheolwr neu uwch aelodau o'r staff cymorth 
yn cysylltu ag ef bob wythnos. Dywedodd un perthynas wrthym “It’s life changing, 
approachable but supportive and professional”. Mae'r bobl yn gweithio'n dda gyda'i gilydd 
ac mae ganddynt gydberthnasau da â'i gilydd, a chaiff anghenion a dewisiadau unigol y 
bobl eu deall a'u rhagweld.



Ansawdd y Staffio

Caiff y bobl ofal gan staff llawn cymhelliant sy'n cael eu gwerthfawrogi ac sydd am wneud 
gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau pobl.

Mae'r bobl yn teimlo'n hyderus am y gofal maent yn ei gael gan fod y staff yn gymwys ac 
yn hyderus i ddiwallu eu hanghenion penodol. Wrth archwilio sampl o gofnodion y staff, 
gwelsom fod y broses recriwtio yn cael ei dilyn yn unol â pholisi a gweithdrefnau'r cwmni 
a deddfwriaeth gyfredol. Gwelsom o gofnodion hyfforddi'r staff fod y staff yn cael 
hyfforddiant gorfodol a phenodol blynyddol er mwyn iddynt allu gofalu am y bobl mewn 
modd gwybodus a diogel. Roedd y staff yn cael hyfforddiant sefydlu a gwelsom 
dystiolaeth o dystysgrifau hyfforddi. Darperir hyfforddiant mewnol yn ogystal â 
hyfforddiant achrededig allanol. Mae'r gweithwyr cymorth yn cofrestru ar gyfer 
Fframwaith Ansawdd y Gofal gyda'r targed o sicrhau bod pob aelod o'r staff yn gymwys 
ar lefel 2 erbyn 2020. Roedd y staff yn cwblhau hyfforddiant ar awtistiaeth, ymddygiad 
heriol, y Ddeddf Galluedd Meddyliol a hylendid bwyd. Darparwyd goruchwyliaeth staff 
ffurfiol, ac roedd y rheolwr a/neu'r cydgysylltwyr gofal ar gael yn ddyddiol i roi cymorth ac 
arweiniad. Dywedodd un gweithiwr cymorth wrthym “The management are overall very 
supportive and provides a person centred approach”. Dywedodd y gweithiwr wrthym fod 
cynlluniau gofal personol yn cael eu cadw yng nghartref  defnyddiwr y gwasanaeth, gan 
gynnwys y cynlluniau sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn, cofnodion dyddiol a siartiau 
iechyd. Gwelsom dystiolaeth o'r dogfennau hyn pan aethom i ymweld â'r bobl yn eu 
cartrefi. Dywedodd y staff wrthym eu bod yn cael amser i ddod yn gyfarwydd â'r 
ddogfennaeth. Yr effaith ar y bobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth yw bod eu hanghenion yn 
cael eu diwallu gan staff sy'n gymwys ac yn hyderus.

Mae'r bobl yn cael gofal gan aelodau o staff cyfarwydd gan fod trosiant isel o staff, a 
chyfraddau isel o salwch, ac ni ddefnyddir unrhyw staff asiantaeth. Mae cyfraddau cadw'r 
staff wedi bod yn sefydlog a chaiff staff eu recriwtio fel rhan o broses barhaus. Dywedodd 
y rheolwr wrthym fod rhai aelodau o'r staff cymorth wedi gweithio i'r asiantaeth ers nifer o 
flynyddoedd, a bod un wedi'i gyflogi ers 16 mlynedd. Dywedodd y bobl y gwnaethom 
siarad â nhw eu bod yn hoffi eu gweithwyr cymorth, a bod y gofal a'r cymorth yn cael eu 
rhoi mewn ffordd gyfeillgar ac digynnwrf. Roedd gan bob unigolyn a oedd yn defnyddio'r 
gwasanaeth dîm penodedig o weithwyr cymorth, ac roedd gweithwyr cymorth rheolaidd i 
gyflenwi staff a oedd yn sâl neu'n absennol. Dywedodd perthnasau wrthym: “The carers 
are the same only changes when carers are away or ill.” and “They are very good – they 
bend over backwards to help”. 

Mae'r bobl sydd ag anghenion cymhleth yn cael gofal medrus. Roedd y rheolwr yn 
dangos ei fod yn adnabod y bobl a oedd yn defnyddio'r gwasanaeth yn dda, a dywedodd 
wrthym ei fod yn sicrhau bod y staff yn gwbl gyfarwydd ag anghenion cymdeithasol ac 
iechyd y bobl y maent yn rhoi cymorth iddynt. Gwneir hyn drwy rannu'r holl wybodaeth 
berthnasol, gan gynnwys cynlluniau personol a'r asesiadau risg ar gyfer y bobl sy'n 
defnyddio'r gwasanaeth. 



Ansawdd Arwain a Rheoli

At ei gilydd, gall y bobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth fod yn hyderus y byddant yn cael 
gofal gan wasanaeth sy'n cael ei reoli'n dda. Mae'r rheolwr wedi'i chofrestru â Gofal 
Cymdeithasol Cymru. Roedd gan y rheolwr ddealltwriaeth helaeth o anghenion y bobl 
sy'n defnyddio’r gwasanaeth, ac roedd yn parhau i gwblhau hyfforddiant sy'n berthnasol 
i'w waith a'i ddatblygiad proffesiynol personol. 

Mae'r bobl yn cael cymorth gan wasanaeth sy'n gosod nodau clir sy'n canolbwyntio ar 
anghenion y bobl. Edrychom ar y Datganiad o Ddiben diweddar (adolygwyd ym mis Mai 
2018) a gyflwynwyd fel rhan o gais y gwasanaeth i ailgofrestru o dan Ddeddf newydd 
Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 (RISCA). Mae'r ddogfen yn 
egluro i'r bobl pa wasanaethau y gallant ddisgwyl eu cael sy'n eu helpu i wneud 
penderfyniad gwybodus o ran p'un a all y gwasanaeth ddiwallu eu hanghenion ai peidio.  
Roedd polisïau a gweithdrefnau, cynlluniau personol a dogfennau eraill y mae'n ofynnol 
i'r asiantaeth eu dal yn cael eu diweddaru i adlewyrchu'r canllawiau newydd o dan 
RISCA. Mae'r bobl yn ymwybodol o'r gofal, y cymorth a'r cyfleusterau sydd ar gael 
iddynt.

Mae'r bobl yn gweld atebolrwydd amlwg ac yn gwybod bod pobl yn goruchwylio'r 
gwasanaeth. Dywedodd y bobl y gwnaethom siarad â nhw nad oedd ganddynt unrhyw 
bryderon, ond y byddent yn fwy na pharod i drafod unrhyw bryderon neu faterion â'r 
rheolwr neu'r unigolyn cyfrifol. Cynhaliwyd trafodaethau gyda'r rheolwr am atgyfnerthu'r 
gweithdrefnau cwynion/pryderon, yn dilyn pryder a ddaeth i law gan AGC. Trafodwyd y 
pryder fel rhan o'r arolygiad a chanfu AGC fod y pryder yn ddi-sail. Ni chyflwynwyd 
unrhyw bryderon/cwynion eraill mewn perthynas â'r asiantaeth, y gofal na'r cymorth a 
ddarperir. Dywedodd y bobl wrthym fod y rheolwr yn ymweld â nhw'n rheolaidd, ac roedd 
ein harsylwadau yn ystod ymweliad â'r ddau unigolyn sy'n defnyddio'r gwasanaeth yn 
dangos bod y bobl yn adnabod eu rheolwr. 

Mae gan yr asiantaeth systemau ar waith i ddiogelu'r bobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth 
a'r staff, sy'n cynnwys gweithdrefnau iechyd a diogelwch ac asesiadau risg. Lluniwyd 
asesiadau risg unigol i ddiogelu'r bobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth a'r staff. Gwelsom 
dystiolaeth o'r asesiadau risg yn ffeiliau'r bobl. Paratowyd polisi newydd mewn perthynas 
â'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) gan y cwmni, ac mae gwybodaeth 
benodol wedi cael ei thynnu o gofnodion y staff, yn unol â'r polisi. Wrth edrych ar 
gofnodion y staff, gwelsom dystiolaeth fod hyfforddiant GDPR wedi cael ei gynnal.  

Mae'r asiantaeth wedi'i lleoli mewn swyddfeydd ym Mhrestatyn, Sir Ddinbych, lle mae'r 
rheolwr, yr unigolyn cyfrifol a'r staff swyddfa wedi'u lleoli. Fodd bynnag, bydd y rheolwr yn 
cynnal ymweliadau lle rhoddwyd rhybudd ac ymweliadau dirybudd ar hap â'r prosiectau 
byw a gefnogir. Mae'r rheolwr ar gael i'r staff a'r bobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth yn 
ystod yr wythnos waith, o ddydd Llun i ddydd Gwener, ac mae'n trefnu ei wythnos i 
gynnwys ymweld â'r bobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth. Mae gwasanaeth ar alwad y tu 
allan i'r swyddfa ar gael i'r staff a'r bobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth, pe bai argyfwng yn 
codi yn ystod y nos neu ar y penwythnos. Yr effaith ar y bobl sy'n defnyddio'r 
gwasanaeth yw y gallant deimlo'n ddiogel ac yn dawel eu meddwl bod y gwasanaeth yn 
cael ei fonitro.



Ansawdd yr Amgylchedd

Nid yw'r adran hon yn gymwys i wasanaethau gofal cartref/byw â chymorth.

Mae'r swyddfeydd wedi'u lleoli yng nghanol Prestatyn, uwchben gwasanaethau dydd y 
cwmni. Gwelsom fod gan y safle ddigon o ofod storio a gweithio, yn ogystal â 
chyfleusterau ar gyfer hyfforddiant a chyfarfodydd.



Sut rydym yn arolygu gwasanaethau ac yn cyflwyno adroddiadau arnynt 
Rydym yn cynnal dau fath o arolygiad: sylfaenol a phwyslais penodol. Mae'r ddau yn 
ystyried profiad y bobl sy'n defnyddio'r gwasanaethau.

 Mae arolygiadau sylfaenol  yn asesu a oes cyfiawnhad dros gofrestru gwasanaeth ac 
a yw amodau’r cofrestriad yn briodol. Ar gyfer mwyafrif y gwasanaethau, rydym yn 
cynnal yr arolygiadau hyn bob tair blynedd. Mae gwarchodwyr plant cofrestredig, gofal y 
tu allan i’r ysgol, gofal sesiynol, meithrinfeydd a darpariaeth mynediad agored, ar y llaw 
arall, yn derbyn arolygiad bob pedair blynedd. 

Ar adeg yr arolygiadau hyn, byddwn yn sicrhau bod gan y gwasanaeth Ddatganiad o 
Ddiben eglur ac effeithiol a bod y gwasanaeth yn cyflawni’r ymrwymiadau a nodir yn ei 
Ddatganiad o Ddiben. Wrth asesu p'un a oes cyfiawnhad dros gofrestriad, bydd 
arolygwyr yn sicrhau bod y gwasanaeth yn gallu dangos hanes o gydymffurfio â’r 
rheoliadau. 

 Mae arolygiadau sydd â phwyslais penodol yn ystyried profiad y bobl sy’n defnyddio’r 
gwasanaethau a byddwn yn edrych ar p'un a yw’r lleoliad yn cydymffurfio â’r rheoliadau 
pan nodir canlyniadau gwael ar gyfer y bobl sy’n defnyddio’r gwasanaethau. Rydym yn 
cynnal yr arolygiadau hyn rhwng arolygiadau sylfaenol. Bydd arolygiadau sydd â 
phwyslais penodol bob amser yn ystyried ansawdd bywyd y bobl sy’n defnyddio’r 
gwasanaethau a byddant o bosibl yn edrych ar feysydd eraill. 

Gall arolygiadau sylfaenol ac arolygiadau sydd â phwyslais penodol fod yn rhai sydd wedi’u 
trefnu neu gael eu cynnal mewn ymateb i bryderon.

Mae arolygwyr yn defnyddio amrywiaeth o ddulliau i gasglu gwybodaeth yn ystod 
arolygiadau, a all gynnwys;

 Siarad â phobl sy’n defnyddio’r gwasanaethau a’u cynrychiolwyr
 Siarad â’r staff a’r rheolwr
 Edrych ar ddogfennau
 Arsylwi ar yr amgylchedd a’r rhyngweithio rhwng y staff a’r bobl
 Edrych ar sylwadau a wnaed mewn holiaduron a ddychwelwyd gan bobl sy’n defnyddio 

gwasanaethau, y staff, a gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol

Rydym yn arolygu ac yn nodi ein canfyddiadau dan ‘Themâu Ansawdd’. Cyfeirir at y rhai 
hynny sy’n berthnasol i bob math o wasanaeth yn ein hadroddiadau arolygu. 

Ceir gwybodaeth bellach am yr hyn rydym yn ei wneud yn ein taflen ‘Gwella Gofal a 
Gwasanaethau Cymdeithasol yng Nghymru’. Gallwch lawrlwytho hon o’n gwefan, Gwella 
Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol yng Nghymru, neu gallwch gysylltu â ni i ofyn i ni 
anfon copi atoch.

http://wales.gov.uk/cssiwsubsite/newcssiw/publications/leaflets/puttingpeople/?lang=en
http://wales.gov.uk/cssiwsubsite/newcssiw/publications/leaflets/puttingpeople/?lang=en

