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CYFLWYNIAD
Datblygwyd y Datganiad o Ddiben hwn yn unol â chyfraith a rheoliadau statud
priodol, gan gynnwys:
•• Deddf Safonau Gofal 2000
•• Y Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Gwasanaethau Maethu (Cymru)
•• Rheoliadau Gwasanaethau Maethu (Cymru) 2003
•• Canllawiau a Rheoliadau Deddf Plant 1989 Cyfrol 4: Gwasanaethau Maethu
•• Rheoliadau Lleoli Plant (Cymru) 2007
•• Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014
Ei nod yw rhoi gwybodaeth i blant, pobl ifanc, rhieni, gofalwyr, staff a gweithwyr
proffesiynol eraill am yr asiantaeth a'r gwasanaethau a'r cyfleusterau rydym yn
eu darparu, gan gynnwys:
•• Datganiad o nodau ac amcanion Calon Cymru Fostering
•• Gwybodaeth am y gwasanaethau a'r cyfleusterau a ddarperir gan Calon
Cymru Fostering
Bydd copi o'r datganiad ar gael ar gais i'r canlynol:
•• AGC 						
•• Prynwyr y gwasanaeth
•• Unrhyw un sy'n gweithio i'r gwasanaeth maethu neu gyda'r gwasanaeth
maethu (Calon Cymru Fostering)
•• Unrhyw blentyn (yn amodol ar oedran a dealltwriaeth) a gaiff ei leoli drwy'r
gwasanaeth maethu
•• Unrhyw riant neu warcheidwad plentyn sydd wedi'i leoli drwy'r gwasanaeth
maethu
Darperir canllawiau croeso i blant a phobl ifanc hefyd sy'n briodol ar gyfer eu
hoedran y plant a'r bobl ifanc, sydd ar ffurfiau mwy addas iddynt ddeall.
Caiff y Datganiad o Ddiben hwn ei adolygu bob blwyddyn o leiaf gan yr Uwch
Dîm Rheoli.
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EIN HAMCANION

•• Darparu gwasanaeth 24 awr ymatebol, cefnogol, proffesiynol i Ofalwyr
Maeth, plant sy'n derbyn gofal a phrynwyr
•• Darparu lleoliadau Gofalwyr Maeth sy'n rhoi profiad sefydlog a chyson i blant
sy'n derbyn gofal o fywyd teuluol diogel, croesawgar a gofalgar, er mwyn
sicrhau a gwella eu potensial
•• Hyrwyddo dull gweithredu sy'n canolbwyntio ar y plentyn ym mhob rhan o'n
harfer, gan sicrhau bod lles y plentyn yn cael blaenoriaeth ym mhob un o'n
penderfyniadau
•• Sicrhau y caiff anghenion a dymuniadau plentyn eu paru'n ofalus â sgiliau a
rhinweddau Gofalwr Maeth
•• Recriwtio a chadw Gofalwyr Maeth o gefndiroedd gwahanol, gan sicrhau
dewis o ran opsiynau lleoliadau priodol ar gyfer plant a phobl ifanc
•• Sicrhau y caiff anghenion diwylliannol ac amrywiaeth pob plentyn a pherson
ifanc eu diwallu
•• Hyrwyddo cyflawniad addysgol pobl ifanc, gan eu galluogi i fanteisio ar
amrywiaeth o weithgareddau addysgol
•• Galluogi pobl ifanc i ddatblygu diddordebau cymdeithasol, hobïau a chymryd
rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau
•• Hyrwyddo ffordd iach o fyw a sicrhau y caiff anghenion emosiynol ac iechyd
corfforol pob plentyn eu diwallu
•• Hyrwyddo cyswllt gyda'r teulu biolegol ac unigolion pwysig eraill yn ystod
lleoliad
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•• Sicrhau y gall pob Gofalwr Maeth gael gafael ar gymorth, hyfforddiant a
chanllawiau yn amserol gan Weithwyr Cymdeithasol sydd â'r cymwysterau
addas
•• Ymrwymiad i ddysgu a datblygiad proffesiynol parhaus yr asiantaeth,
Gofalwyr Maeth a staff
•• Ymrwymiad i ddatblygu ein harfer drwy ymgynghori â defnyddwyr a'u
hannog i gymryd rhan
•• Darparu'r gwerth gorau bob tro

STATWS A
CHYFANSODDIAD
Mae Calon Cymru Fostering wedi'i gofrestru ac yn cael ei arolygu fel darparwr
maethu o dan Ddeddf Safonau Gofal 2000 / Rheoliadau Gwasanaethau
Maethu (Cymru) 2003, ac felly mae ganddo gyfansoddiad priodol i ddarparu
lleoliadau gofal maeth i blant a phobl ifanc sy'n derbyn gofal ar ran
awdurdodau lleol.
Mae Calon Cymru Fostering wedi tyfu'n naturiol dros y 21 mlynedd diwethaf
i fod yn ddarparwr gwasanaethau maethu allweddol ledled de-ddwyrain a
gorllewin Cymru, gan barhau i gynnal ymdeimlad cryf o bwysigrwydd y teulu.
Mae aelodau'r Bwrdd Cyfarwyddwyr yn berchenogion-reolwyr ac maent yn
chwarae rhan weithredol yn y busnes o ddydd i ddydd.
Bwrdd Cyfarwyddwyr Calon Cymru Fostering:
•• Simon Lockyer — Cyfarwyddwr
•• Grace Wyatt — Cyfarwyddwr
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Mae bwrdd y cyfarwyddwyr yn cyfarfod yn rheolaidd ac maent yn gyfrifol am
lywodraethu corfforaethol y cwmni, yn ogystal â phennu ac adolygu'r canlynol:
•• Gweledigaeth Strategol
•• Sicrhau Ansawdd
•• Cynllun Busnes Blynyddol
•• Polisïau a Gweithdrefnau

•• Rheolaeth a Pherfformiad Ariannol
•• Cydymffurfiaeth Gyfreithiol
•• Diwylliant, Gwerthoedd,
Gweledigaeth a Chenhadaeth

STRWYTHUR
RHEOLI
Mae'r Uwch Dîm Rheoli yn gyfrifol am gyfeiriad strategol a'r gwaith o
reoli'r sefydliad o ddydd i ddydd. Mae'r Uwch Dîm Rheoli yn cynnwys
y Cyfarwyddwyr (Unigolion Cyfrifol), Cyfarwyddwr Gweithrediadau
(Rheolwr Cofrestredig), tri Rheolwr Gweithrediadau, dau Ddirprwy Reolwr
Gweithrediadau, Rheolwr Recriwtio a Rheolwr Swyddfa.
Mae gan yr Uwch Dîm Rheoli brofiad sylweddol ym maes gwaith cymdeithasol,
yn y sectorau statudol, elusennol ac annibynnol. Mae pob un ohonynt wedi
gweithio ym maes maethu / mabwysiadu ers blynyddoedd, mewn rolau
gweithredol, rheoli, ymarfer neu ddatblygu. Mae ganddynt amrywiaeth o
gymwysterau gan gynnwys MA, BA, NVQ4, CQSW, Dip SW a MSc mewn
Ymarfer Proffesiynol (Arweinyddiaeth).
Mae'r Uwch Dîm Rheoli yn cyfarfod bob mis. Diben y tîm hwn yw pennu
cyfeiriad strategol cyffredinol i'r sefydliad. Yna, caiff y wybodaeth hon ei
dosbarthu i'r Tîm Rheoli Gweithredol. Mae'r Uwch Dîm Rheoli hefyd yn
mynychu cyfarfodydd ymarfer gwaith cymdeithasol a chyfarfodydd y tîm
busnes yn rheolaidd.
Mae'r Uwch Dîm Rheoli hefyd yn cyfarfod fel Bwrdd Diogelu er mwyn sicrhau
bod y diwylliant diogelu ym mhob rhan o'r sefydliad yn dilyn deddfwriaeth,
polisi a chanllawiau ymarfer.Arweinydd Diogelu (Cyfarwyddwr Cofrestredig) /
Cyfarwyddwr Gweithrediadau'r asiantaeth sy'n cadeirio'r Bwrdd Diogelu.
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STRWYTHUR TIMAU
RHANBARTHOL
Mae gennym swyddfeydd rhanbarthol i staff a Gofalwyr Maeth eu defnyddio
yn y cymunedau rydym yn eu gwasanaethu. Mae cyfleusterau hyfforddiant a
chyfleusterau cyfarfod ar gael yn ein dwy swyddfa ranbarthol, yng Nghaerdydd
a Chaerfyrddin. Pan fydd angen cynnal sesiynau hyfforddiant neu gyfarfodydd
ar gyfer Gofalwyr Maeth y tu allan i'r ardaloedd hyn, caiff ystafelloedd eu llogi'n
lleol. Mae hyn yn golygu y gall Calon Cymru Fostering ddarparu gwasanaeth
lleol, yn agos at gymunedau'r plant a'r Gofalwyr Maeth.
Mae ein rhwydwaith TG yn galluogi Gweithwyr Cymdeithasol i gyfathrebu'n
ddidrafferth lle bynnag y maent wedi'u lleoli.

EIN TIMAU GWAITH
CYMDEITHASOL
Mae Calon Cymru Fostering yn hyrwyddo cydlyniant a chyswllt agos ym mhob
rhan o'r asiantaeth. Mae'r timau staff rhanbarthol yn cyfarfod bob pythefnos,
ac mae ein tîm gwaith cymdeithasol yn dod at ei gilydd bob chwarter ar gyfer
ei gyfarfod ymarfer gwaith cymdeithasol. Mae'r cyfarfodydd hyn yn gyfle i'r tîm
ddatblygu ymarfer a dysgu, yn ogystal â chyfle i bob rhan o'r sefydliad fyfyrio
ar arfer gorau drwy'r asiantaeth gyfan.
Y Rheolwr Cofrestredig (Cyfarwyddwr Gweithrediadau) sy'n gyfrifol am y
gwaith o weithredu'r asiantaeth o ddydd i ddydd, ochr yn ochr â'r Rheolwyr
Gweithrediadau, sy'n gyfrifol am y gwaith o ddatblygu'r gwasanaethau i
blant a phobl ifanc. Mae'r Rheolwr Cofrestredig yn Weithiwr Cymdeithasol
cymwys, sydd â phrofiad yn y sector Statudol a Phreifat. Mae gan y Rheolwr
Cofrestredig hefyd gyfoeth o brofiad ym maes sicrhau ansawdd.
Rhoddir arweiniad a hyfforddiant ar addysg i Ofalwyr Maeth hefyd.
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Mae Gweithwyr Cymdeithasol goruchwyliol yn gymwys, wedi'u cofrestru gyda
Gofal Cymdeithasol Cymru ac yn Weithwyr Cymdeithasol profiadol sydd wedi
gweithio ym maes gofal plant statudol, gwaith llys, amddiffyn plant, gwaith
therapiwtig a maethu / mabwysiadu. Rydym hefyd yn cefnogi Gweithwyr
Cymdeithasol yn ystod eu blwyddyn mewn cyflogaeth a gaiff ei hasesu a'i
chefnogi (ASYE). Mae gan y rhan fwyaf o'r tîm gymwysterau ôl-cymhwyso
ychwanegol mewn seicoleg, gwyddorau cymdeithasol a gwaith cymdeithasol.
Mae'r Gweithwyr Cymdeithasol goruchwyliol yn gyfrifol am ardal ddaearyddol
benodol ac maent yn ymweld â chartrefi gofalwyr yn rheolaidd, yn mynychu
cyfarfodydd, yn treulio amser gyda phlant a phobl ifanc mewn lleoliadau fel
y bo'n briodol ac yn gwneud argymhellion ar gyfer yr adolygiad blynyddol o
Ofalwyr Maeth. Maent yn hwyluso eu Cyfarfodydd Tîm Cymorth i Ofalwyr.
Mae Gweithwyr Cymorth Lleoliadau, Gweithwyr Allgymorth a Gweithwyr
Sesiynol yn darparu cymorth penodol i ofalwyr maeth a phobl ifanc. Mae
Gweithwyr Unigol yn gweithio gyda phobl ifanc ar sail un-i-un gan ddarparu
cymorth penodol mewn ffordd wedi'i chynllunio. Er enghraifft, sgiliau
annibyniaeth, datblygu ac adolygu cynllun rheoli ymddygiad penodol ar gyfer
person ifanc. Mae Gweithwyr Unigol / Cynorthwywyr Gwaith Cymdeithasol yn
ymarferwyr gofal plant profiadol. Mae profiad yn y tîm yn cynnwys addysgu,
gwaith cymdeithasol preswyl, troseddwyr ifanc, gwaith stori bywyd, cwnsela
cyffuriau, hyfforddiant a gofal maeth. Mae cymwysterau'n cynnwys NVQ3,
seicoleg a hyfforddwr rhaglen rhianta cadarnhaol (Triple P, positive parenting
programme) achrededig.
Mae Gweithwyr Cymorth wrth law i ddarparu cymorth ychwanegol ac ystyriol i
Ofalwyr Maeth o ofal dydd i sesiynau un-i-un gyda phobl ifanc, yn ôl yr angen.

EIN TIMAU
GWASANAETHAU CYMORTH
Mae'r Rheolwr Cofrestredig yn gyfrifol am y gwaith o reoli'r gwasanaethau
cymorth o ddydd i ddydd, sy'n cynnwys recriwtio Gofalwyr Maeth, Panel,
gweinyddiaeth ac Iechyd a Diogelwch. Mae'r Rheolwr Cofrestredig hefyd yn
gyfrifol am sicrhau cydymffurfiaeth reoleiddiol a chwilio am ffyrdd arloesol o
wella ansawdd y gwasanaethau a ddarperir i bobl ifanc, Gofalwyr Maeth, staff
ac awdurdodau lleol.
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Mae'r Rheolwr Recriwtio yn sicrhau y caiff gofalwyr o ansawdd da eu recriwtio,
eu hasesu, eu hyfforddi a'u cyflwyno i banel maethu effeithiol. Mae'r Rheolwr
Recriwtio yn Weithiwr Cymdeithasol cymwys, gyda llawer o flynyddoedd o
brofiad asesu ym maes gofal plant a maethu statudol. Mae'r Rheolwr Recriwtio
hefyd yn delio ag ymholiadau cychwynnol gan ddarpar ofalwyr maeth; yn
trefnu ymweliadau â chartrefi, ac yn bwynt cyswllt cyntaf drwy gydol y broses
asesu.
Mae Cydlynydd y Panel yn weinyddwr profiadol.
Mae'r Cydlynydd Cyfranogiad yn gweithio'n uniongyrchol â phobl ifanc,
gofalwyr maeth a staff er mwyn sicrhau bod pobl ifanc yn cymryd rhan ar bob
cam (cyfranogiad wedi'i arwain gan bobl ifanc, cyfranogiad wedi'i arwain gan
yr asiantaeth).
Mae'r Tîm Lleoliadau yn gyfrifol am sicrhau yr ymatebir i atgyfeiriadau ar gyfer
lleoliadau yn effeithlon, gan gyflwyno parau da i'r awdurdod lleol a sicrhau
bod y broses o drosglwyddo plant i leoliad Calon Cymru Fostering yn mynd
rhagddi'n ddidrafferth wrth ddyrannu achosion i'r timau gwaith cymdeithasol.
Mae staff gweinyddol yn darparu cymorth i weithwyr cymdeithasol Calon
Cymru Fostering drwy sicrhau cyfathrebu, cyfleusterau a gwasanaethau
gweinyddu da. Mae'r Tîm Marchnata yn gyfrifol am ddatblygu a gweithredu
strategaeth farchnata'r asiantaeth. Gan weithio'n agos â'r Cyfarwyddwr
Gweithrediadau a'r rheolwyr, mae'r Rheolwr Marchnata a Chydlynwyr
Marchnata yn sicrhau y caiff anghenion lleoliadau'r awdurdodau lleol eu
diwallu a bod cyflenwad sefydlog o geisiadau gan ddarpar ofalwyr maeth yn
dod i law.
Y Rheolwr Datblygu Busnes yw'r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer awdurdodau
lleol mewn perthynas â'u hanghenion o ran lleoliadau ac anghenion
cytundebol. Mae pob un o'n haelodau o staff wedi cael hyfforddiant ym maes
amddiffyn plant, cydraddoldeb ac amrywiaeth, asesu risg a rheoliadau maethu
Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.
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SAFONAU GOFAL
Yn Calon Cymru Fostering, credwn fod pob plentyn yn bwysig a bod
anghenion, llesiant a budd gorau plant a phobl ifanc yn holl bwysig.
Mae Calon Cymru Fostering yn diffinio paramedrau a disgwyliadau ein
safonau ym mhob un o'n dogfennau, ond yn arbennig yn y dogfennau
canlynol:
•• Llawlyfr Polisïau a Gweithdrefnau
•• Cyfrifoldebau Gofalwyr Maeth a Chytundeb Maethu
•• Llawlyfr Gofalwyr Maeth
•• Llawlyfr Cyflogeion
Yn Calon Cymru Fostering, credwn y canlynol:
•• Mae gan bob unigolyn hawl gynhenid i ddatblygu ei botensial, ni waeth pa
brofiadau bywyd y mae wedi'u cael yn y gorffennol
•• Mae gan blant a phobl ifanc hawl i gael gofal gan oedolion sy'n cynnig parch
a hoffter ac sy'n poeni amdanynt
•• Mae angen i oedolion barchu pa mor bwysig yw teulu biolegol, hil, diwylliant
a chrefydd i'r plentyn
•• Mae gan blant a phobl ifanc yr hawl i gyflawni'r canlyniadau gorau posibl, yn
unol â saith nod craidd Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer plant a phobl
ifanc
•• Dylai pobl ifanc fod wedi'u paratoi'n addas ar gyfer gadael gofal: gan adael
eu lleoliad Calon Cymru Fostering gydag arian wedi'i gynilo, cyrhaeddiad
addysgol i helpu gyda'r yrfa o'u dewis a sgiliau annibynnol addas
•• Dylai'r asiantaeth gael ei rheoli yn foesegol, yn effeithiol ac yn effeithlon
•• Bydd pob aelod o staff, Gofalwyr Maeth ac oedolion eraill sy'n dod i
gysylltiad â phlant drwy Calon Cymru Fostering yn destun gwiriadau a
gweithdrefnau fetio priodol
Yn ogystal â hyn, bydd Calon Cymru Fostering yn gwneud y canlynol:
•• Cydymffurfio â'r holl ddeddfwriaeth berthnasol ac ymdrechu i ragori ar y
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Safonau Gofynnol Cenedlaethol (Cymru) bob amser
•• Sicrhau y caiff hawliau plant eu hyrwyddo yn unol â Chonfensiwn y
Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn
•• Sicrhau y caiff gweithdrefnau amddiffyn plant eu dilyn yn gadarn bob amser
er mwyn sicrhau bod plant a phobl ifanc wedi'u diogelu
•• Gweithio mewn partneriaeth â'r awdurdod lleol er mwyn nodi anghenion
unigol y plentyn ac yna darparu'r gofal hwnnw
•• Sicrhau nad yw Gofalwyr Maeth yn cosbi'n gorfforol, eu bod yn fedrus o ran
rheoli ymddygiad ac na fyddant yn gwneud unrhyw beth sy'n bychanu, yn
diraddio neu'n codi cywilydd ar y person ifanc yn eu gofal
•• Hyrwyddo Cydraddoldeb ac Amrywiaeth bob amser, drwy recriwtio, asesu,
paru a chefnogi lleoliadau

DARPARU
GWASANAETHAU
Nod Calon Cymru Fostering yw gweithio mewn partneriaeth ag awdurdodau
lleol er mwyn sicrhau y caiff ystod eang o leoliadau eu darparu i blant a
phobl ifanc o bob oedran gyda Gofalwyr Maeth. Yn Calon Cymru Fostering,
credwn mai ein rôl yw darparu gwasanaeth cyd-ategol i awdurdodau lleol er
mwyn gallu darparu ystod eang o opsiynau gofal maeth diogel a phriodol, gan
gynnwys:
Lleoliadau Safonol: Darperir ar fyr rybudd a chânt eu cefnogi gan
wasanaeth ymateb mewn argyfwng 24 awr.
Lleoliadau Byrdymor (hyd at 6 mis): Darparu gofal am rai diwrnodau,
wythnosau neu fisoedd tra y caiff cynlluniau eu gwneud ar gyfer dyfodol
hirdymor y plentyn.
Lleoliadau Hirdymor: Lle mae Gofalwyr Maeth yn darparu gofal parhaol i
blentyn tan y bydd yn cyrraedd oedran oedolyn annibynnol, ac ar ddechrau'r
cyfnod hwnnw, lle nad yw mabwysiadu yn opsiwn.
Lleoliadau Parhaol: Caiff hyn ei hyrwyddo a'i annog er mwyn cynnig cartref
sefydlog am oes.
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Lleoliadau Brodyr a Chwiorydd: Lle y caiff brodyr a chwiorydd eu lleoli
naill ai gyda'i gilydd neu ar wahân, yn dibynnu ar eu hanghenion, ac y byddwn
yn hwyluso cyswllt rhwng y brodyr a'r chwiorydd hynny.
Lleoliadau Unigol: Gofalwyr profiadol iawn yn gofalu am blant a phobl ifanc
sydd ag anghenion cymhleth iawn a/neu ymddygiad heriol.
Seibiant: Lle mae Gofalwyr Maeth yn rhoi seibiant i rieni / gofalwyr eraill, a
chymorth ychwanegol lle mae diffyg yn eu rhwydweithiau eu hunain.
Gall hyn golygu aros dros nos neu am ychydig wythnosau yn rhywle.
Plant sy'n Ceisio Lloches Heb Oedolyn: Mae pecynnau cymorth yn
cynnwys mewnfudo; cefnogi anghenion crefyddol, ieithyddol a diwylliannol;
integreiddio â'r gymuned a grwpiau ffydd.
Lleoliadau Rhiant a Phlentyn/Plant: Darparu lleoliad diogel a chefnogol i
riant a phlentyn/plant, lle mae staff a gofalwyr maeth yn asesu'r gallu rhiant.
Gwasanaeth Lleoliadau Therapiwtig: Gwasanaeth newydd sydd â'r nod
o ddiwallu anghenion y plant a'r bobl ifanc hynny na allant ymdopi na ffynnu ar
hyn o bryd mewn lleoliad safonol.
Hoffai Calon Cymru Fostering gynnig lleoliad maethu i bob plentyn a pherson
ifanc, gan gynnwys y rhai sydd ag anghenion mwy cymhleth a hefyd i'r bobl
ifanc hynny y mae angen cymorth y gwasanaethau therapiwtig arnynt.
Mae'r gwasanaeth therapiwtig yn rhoi cymorth dwys i'r plant a'r bobl ifanc
a'u gofalwyr hefyd. Mae'r gwasanaethau yn canolbwyntio'n bennaf ar wella
wedi trawma, rhianta yn seiliedig ar ymlyniad ac addasu ymddygiad, ac mae
gofalwyr yn cael hyfforddiant dwys. Gall y gwasanaeth therapiwtig ddefnyddio
gwasanaeth Seicolegydd Clinigol Calon Cymru Fostering, Studio III.
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Y BROSES BARU
Yn Calon Cymru Fostering, rydym yn cydnabod bod pob plentyn a pherson
ifanc yn unigryw. Felly, caiff pob lleoliad ei 'baru' yn ofalus er mwyn sicrhau
mai'r gofalwyr maeth arfaethedig yw'r opsiwn gorau i ddiwallu anghenion plant
a phobl ifanc yn y ffordd orau. Gwneir hyn drwy baru'r unigolion â lefel sgiliau a
phrofiad y gofalwyr.
Caiff atgyfeiriadau eu derbyn gan y Tîm Lleoliadau yn gyntaf, sy'n cydgysylltu'n
agos â'r tîm gwaith cymdeithasol, cydweithwyr yn yr awdurdodau lleol a
Gofalwyr Maeth, er mwyn sicrhau y caiff anghenion y plentyn eu diwallu'n
llawn drwy sicrhau ei fod wedi'i baru â'r gofalwyr gorau posibl.
Rydym yn cymryd y penderfyniad o ran lleoli plentyn o ddifrif a chaiff pob
penderfyniad lleoli ei oruchwylio gan Reolwr Cofrestredig Calon Cymru
Fostering, er mwyn sicrhau ein bod wedi paru'r plentyn a'r Gofalwr Maeth
gorau posibl. Ni fydd byth disgwyl i blant a phobl ifanc sy'n cael eu lleoli gan
Calon Cymru Fostering rannu ystafell wely gyda phlentyn maeth arall na phlant
y Gofalwr Maeth, ac eithrio os ydynt yn frawd neu'n chwaer.

HELPU GOFALWYR I
OFALU AM BLANT
Mae Gweithwyr Cymdeithasol Goruchwyliol Calon Cymru Fostering yn
cydnabod, er nad ydynt yn gyfrifol am reoli achos y plentyn, eu bod yn gyfrifol
am sicrhau bod anghenion y plentyn yn hollbwysig.
Cynhelir cyfarfodydd goruchwylio rhwng y Gweithiwr Cymdeithasol
Goruchwyliol a'r Gofalwyr Maeth bob pythefnos, yn ogystal ag ymweliadau
cefnogaeth ychwanegol. Mae'r cyfarfodydd goruchwylio yn canolbwyntio ar
ddatblygiadau cadarnhaol i'r gofalwyr a'r plant, yn ogystal â meysydd sy'n
peri pryder. Mae'r Gweithiwr Cymdeithasol Goruchwyliol hefyd yn gyfrifol am
helpu'r gofalwr i ddatblygu ei yrfa, a nodi anghenion hyfforddi a datblygu a
dulliau ar gyfer datblygu sgiliau a gwybodaeth y gofalwr.
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Darperir cofnod o'r cyfarfod goruchwylio i'r Gofalwr Maeth a chaiff ei roi ar
ei ffeil maethu ar ôl y cyfarfod goruchwylio. Mae'r Gweithiwr Cymdeithasol
Goruchwyliol wedi'i gysylltu â system yr asiantaeth drwy rwydwaith rhithwir
sy'n hwyluso'r broses hon. Mae hyn yn sicrhau y caiff unrhyw bwyntiau
gweithredu eu cofnodi ar unwaith a'u bod ar gael.
Mae Gweithwyr Cymdeithasol Goruchwyliol yn sicrhau eu bod yn gweld ac yn
siarad yn rheolaidd â phlant a phobl ifanc ar eu pen eu hunain pan fyddant yn
ymweld â'r lleoliad.
Grwpiau Cymorth: Cynhelir grwpiau cymorth i Ofalwyr Maeth yn rheolaidd
ar draws rhanbarth Calon Cymru Fostering, er mwyn galluogi gofalwyr maeth
i gyfarfod a chymdeithasu gyda'i gilydd, rhannu syniadau arfer da, datblygu
cymorth rhwng cymheiriaid a chael gwybodaeth gan yr asiantaeth. Mae staff
Calon Cymru Fostering yn mynychu'r grwpiau cymorth, ac mae uwch reolwyr
hefyd yn eu mynychu'n rheolaidd.
Cymorth Mewn Argyfwng: Mae Calon Cymru Fostering yn darparu
gwasanaeth ar alwad 24/7, 365 diwrnod y flwyddyn i Ofalwyr Maeth, sydd
wedi'i staffio gan Weithiwr Cymdeithasol Goruchwyliol Calon Cymru Fostering,
sy'n gallu cael gafael ar uwch reolwr. Mae'r tîm hwn hefyd yn darparu
gwasanaeth lleoliadau â theuluoedd ar gyfer awdurdodau lleol, er mwyn lleoli
plant mewn argyfwng.
Adolygiad Blynyddol: Mae pob Gofalwr Maeth yn cael adolygiad blynyddol
er mwyn sicrhau ei fod yn addas i faethu a'i fod yn briodol ei gymeradwyo fel
gofalwr maeth. Mae'r Swyddog Adolygu, sydd wedi'i gefnogi gan Asiantaeth
Calon Cymru Fostering, yn sicrhau y caiff yr holl ofynion statudol eu bodloni a
bod gan Ofalwyr Maeth gyfle i werthuso eu hymarfer a'u datblygiad, yn ogystal
â phennu nodau a chynlluniau gweithredu newydd ar gyfer y flwyddyn ddilynol.
Polisïau a Gweithdrefnau: Mae gan ofalwyr maeth Lawlyfr Maethu
cynhwysfawr. Mae'r llawlyfr yn cynnwys gwybodaeth, polisïau a gweithdrefnau
ar bob agwedd ar faethu, a chaiff ei ddiweddaru'n rheolaidd er mwyn sicrhau ei
fod yn parhau'n ddogfen gyfeirio gyfredol.
Cadw Cofnodion: Disgwylir i'n gofalwyr gadw cofnodion o ddigwyddiadau a
gwybodaeth sy'n ymwneud â'r plentyn neu'r person ifanc ar leoliad. Mae Calon
Cymru Fostering yn darparu pro-forma ar gyfer gwneud cofnodion, a gall
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gofalwyr gyflwyno cofnodion bob dydd neu bob wythnos os yw'n ofynnol gan
yr awdurdod lleoli. Mae gofalwyr maeth hefyd yn cyfrannu at adroddiad misol
ar gyfer yr awdurdod lleol, gan fanylu ar gynnydd y plentyn neu'r person ifanc
o ran cyflawni saith nod craidd Llywodraeth Cynulliad Cymru i blant a phobl
ifanc, sy'n crynhoi confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn.
Cefnogi Plant sy'n Maethu: Mae Calon Cymru Fostering yn cydnabod y
rôl bwysig y mae plant biolegol gofalwyr maeth yn ei chwarae mewn lleoliadau
llwyddiannus. Cynhelir digwyddiadau a chyfleoedd rheolaidd i blant biolegol
gofalwyr maeth ddod at ei gilydd gyda staff yr asiantaeth a phlant biolegol
gofalwyr maeth eraill i drafod effaith rhannu eu cartrefi a'u teuluoedd, boed
hynny'n gadarnhaol neu'n negyddol.
Aelodaeth o Foster Talk: Mae gan bob un o ofalwyr Calon Cymru Fostering
hawl i aelodaeth flynyddol o Foster Talk. Calon Cymru Fostering sy'n talu am
hyn ac mae'n rhoi mynediad i Ofalwyr Maeth at gyngor a chanllawiau gan
gynnwys cyngor ariannol a chyfreithiol ac yswiriant.
Arian: Mae pob un o ofalwyr cymeradwy Calon Cymru Fostering yn cael
lwfans a gaiff ei dalu bob pythefnos drwy gydol y lleoliad. Mae lefel y lwfans
hwn yn dibynnu ar y math o leoliad a phrofiad y Gofalwr Maeth. Mae pob
gofalwr maeth yn hunangyflogedig ac felly, mae'n rhaid iddynt dalu eu treth
a'u Hyswiriant Gwladol eu hunain, sef swm sy'n benodol iddynt. Darperir
canllawiau ariannol manwl, ynghyd â manylion cyfrifydd arbenigol i helpu gyda
materion treth, gyda'r Llawlyfr Maethu.
Diogelu Data: Rydym yn defnyddio system ddiogel sydd wedi'u hamgryptio
i anfon gwybodaeth yn allanol am bobl ifanc a Gofalwyr Maeth. Rydym yn
cymryd Diogelwch Data o ddifrif ac rydym wedi sicrhau bod pob aelod o staff
wedi cael hyfforddiant yn y maes hwn er mwyn sicrhau bod gwybodaeth
bersonol / sensitif yn ddiogel.
Cael Hwyl: Rydym yn deall bod gofalu am blant pobl eraill yn rhywbeth difrifol
a gall fod yn heriol a pheri straen weithiau. Mae Calon Cymru Fostering yn
annog Gofalwyr Maeth i ddod at ei gilydd a chymdeithasu. Rydym hefyd yn
trefnu digwyddiadau cymdeithasol yn rheolaidd, lle y gall gofalwyr gael hwyl
gyda phobl sy'n debyg iddynt. Rydym hefyd yn cynnig aelodaeth o CADW am
ddim i bob teulu sy'n maethu.
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CEFNOGI PLANT
A PHOBL IFANC
Mae ein Gweithwyr Cymdeithasol Goruchwyliol / Gweithwyr Unigol yn siarad
â'r plant a'r bobl ifanc mewn lleoliad Calon Cymru Fostering ar eu pen eu
hunain yn rheolaidd. Mae hyn wrth gwrs yn ychwanegol at ddyletswydd y
Gweithiwr Cymdeithasol sy'n trefnu'r lleoliad i ymweld â'r plant yn rheolaidd.
Mae Calon Cymru Fostering o'r farn, os bydd pecynnau cymorth priodol
ar gael i Ofalwyr Maeth, y bydd hi'n haws i blant a phobl ifanc fyw mewn
amgylchedd teuluol. Mae gwasanaeth Calon Cymru Fostering wedi'i gynllunio i
fod yn hyblyg ac yn ymatebol.
Mae'r amrywiaeth o wasanaethau sydd ar gael i blant a phobl ifanc yn
cynnwys:
•• Cymorth i ddilyn hobi neu ddiddordeb, gan gynnwys gweithgareddau gwyliau
•• Gwaith unigol neu mewn grŵp, gan gynnwys gweithgareddau strwythuredig i
blant y tu allan i'r ysgol
•• Gweithgareddau cymdeithasol ar gyfer meibion a merched Gofalwyr Maeth
•• Mynediad i sefydliadau cenedlaethol ar gyfer plant a phobl ifanc sy'n derbyn
gofal
•• Cymorth ymarferol gyda thrafnidiaeth neu fynediad i wasanaethau /
cyfleusterau allanol
•• Cyswllt dan oruchwyliaeth gyda theuluoedd
•• Stori bywyd neu baratoi am ar gyfer lleoliad parhaol
•• Gweithwyr Addysg a Therapiwtig proffesiynol i roi cymorth uniongyrchol i
blant neu gyngor i'n Gweithwyr Cymdeithasol
Arweiniad: Er mwyn helpu plant sy'n derbyn gofal i ddatblygu tra eu bod
o dan ofal gofalwr maeth Calon Cymru, rydym yn rhoi arweiniad a chymorth
therapiwtig.
Grwpiau Cyfranogi: Mae llais y person ifanc a'i gyfranogiad yn y gwaith
parhaus o ddatblygu Calon Cymru Fostering yn hollbwysig. Felly, mae gennym
Gydlynydd Cyfranogi dynodedig. Ymgynghorir â'r bobl ifanc ar bolisïau, cânt
gyfleoedd i ddweud wrthym am ddatblygiadau ar gyfer yr asiantaeth ac i

17
gymryd rhan mewn gweithgareddau cyfranogi a arweinir gan bobl ifanc.
Mae'r asiantaeth yn cynhyrchu cylchlythyr i blant a phobl ifanc a gaiff ei baratoi
gyda grŵp o blant a phobl ifanc. Mae hwn yn rhywle lle y gall ein pobl ifanc
arddangos eu talentau ac mae'n cynnwys gwaith celf, barddoniaeth, straeon,
jôcs a phosau ac yn tynnu sylw at unrhyw gyflawniadau. Caiff pobl ifanc hefyd
eu cynnwys wrth recriwtio gofalwyr a staff. Mae pobl ifanc hefyd yn helpu
gyda'r gwaith o ddatblygu ein gwasanaeth 'When I Am Ready' yn barhaus ac
yn dysgu sgiliau annibyniaeth. Cynhelir digwyddiadau i blant biolegol gofalwyr
maeth, er mwyn eu galluogi i baratoi ar gyfer maethu a dysgu gan ei gilydd.
Mae gan Calon Cymru bolisi 'Cynnig Rhagweithiol' mewn perthynas â'r
Gymraeg. Mae gennym siaradwyr Cymraeg yn y ddwy swyddfa ranbarthol a
Gofalwyr Maeth y mae'r Gymraeg yn famiaith iddynt.
Ar hyn o bryd, mae'r asiantaeth wrthi'n diweddaru'r dogfennau canlynol yn
Gymraeg; Datganiad o Ddiben, Canllaw i Blant a'r polisi cwyno er mwyn
diwallu anghenion y rhanddeiliaid hynny sy'n cyfathrebu yn Gymraeg.

RECRIWTIO,
ASESU A CHYMERADWYO
Mae Calon Cymru Fostering yn ymrwymedig i recriwtio Gofalwyr Maeth sy'n
gallu diwallu anghenion plant a phobl ifanc drwy ddarparu gofal o ansawdd
uchel. Mae pob darpar Ofalwr Maeth sy'n gwneud ymholiad yn destun
gweithdrefnau asesu a fetio trwyadl.
Mae hyn yn cynnwys:
•• Ymweliad Cychwynnol â'r Cartref
•• O leiaf tri geirda (gan gynnwys dau gan bobl nad ydynt yn perthyn i chi)
•• Geirdaon gan bartneriaid blaenorol
•• 10 ymweliad ar gyfartaledd ag ymgeiswyr ac aelodau o'r cartref
•• Adroddiad meddygol
•• Gwiriadau manylion adnabod, gwiriad DBS manwl
•• Gwiriadau Awdurdod Lleol (yn ôl i pan oeddech yn 18 oed)
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•• Asesiadau Iechyd a Diogelwch
•• Proses asesu dau gam, gyda hyfforddiant gorfodol
•• Asesiad Ffurflen F llawn
Mae'r broses asesu yn cymryd rhwng 4 a 6 mis, a gwneir pob ymdrech i
sicrhau nad oes unrhyw oedi y gellid bod wedi'i osgoi. Caiff yr holl wybodaeth
a gesglir ei chadw ar ffeil yn unol â Rheoliadau Gwasanaethau Maethu
(Cymru) 2003 a'r Ddeddf Diogelu Data.
Panel: Caiff yr adroddiad asesu ei gyflwyno i Banel annibynnol Calon
Cymru Fostering. Mae'r Panel yn cynnwys hyd at chwe aelod sy'n meddu
ar amrywiaeth o arbenigedd a gwybodaeth, gan gynnwys iechyd, eiriolaeth,
gofal maeth a phrofiad o fod mewn gofal. Swyddogaeth y Panel yw ymgymryd
â rôl sicrhau ansawdd annibynnol, gan argymell p'un a yw'r darpar ofalwyr a
gyflwynwyd iddynt yn addas i ddod yn Ofalwyr Maeth da.
Caiff y penderfyniad cymeradwyo terfynol ei wneud gan Wneuthurwr
Penderfyniadau yr Asiantaeth - uwch reolwr â chymwysterau gwaith
cymdeithasol. Os nad yw'r Gofalwyr Maeth yn fodlon ar y penderfyniad
terfynol, mae ganddynt hawl i apelio. Gellir gwneud hyn yn uniongyrchol
i'r asiantaeth neu'n uniongyrchol i'r System Adolygu Annibynnol. Cynhelir
cyfarfodydd Panel yn ein swyddfa yng Nghaerdydd.
Caiff Cyfrifoldebau Gofalwyr Maeth a Chytundeb Maethu eu cwblhau yn
dilyn cymeradwyaeth, gan gwmpasu ystod o wybodaeth gytundebol ac
ymrwymiadau, gan gynnwys y canlynol:
•• Gofalu'n briodol am blant a phobl ifanc mewn lleoliad fel y nodwyd yn y
cytundeb lleoliad maeth
•• Rhoi gwybod i Calon Cymru Fostering am unrhyw newidiadau perthnasol
mawr i'w cartref neu fanylion
•• Dilyn y gweithdrefnau a bennwyd yn Llawlyfr yr asiantaeth
Mae gan bob gofalwr maeth Lawlyfr Maethu, sy'n cynnwys manylion am y
canlynol:
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•• Safonau Gofal
•• Cefnogaeth a Hyfforddiant
•• Cwynion ac apeliadau
•• Gweithdrefnau amddiffyn
plant

•• Y broses flynyddol ar gyfer
adolygu gofalwyr
•• Darpariaeth yswiriant
•• Gweithdrefnau cyfrinachedd
•• Polisi rheoli ymddygiad

HYFFORDDI A DATBLYGU
Er mwyn cynnig gofal o safon uchel i blant a phobl ifanc, mae ein Gofalwyr
Maeth yn cael yr hyfforddiant a'r adnoddau i fodloni gofynion y dasg.
Mae Gofalwyr Maeth yn cwblhau Fframwaith Sefydlu Cymru Cyngor Gofal
Cymdeithasol Cymru, rydym yn rhagori ar y Safonau Gofynnol Cenedlaethol
(Cymru), ac yn ategu hyn gyda fframwaith o fynediad cyfartal i hyfforddiant a
dysgu, ymarfer gwrth-wahaniaethol a chyfle cyfartal.
Hyfforddiant Sgiliau i Faethu
Mae pob darpar ofalwr yn mynychu'r hyfforddiant tri diwrnod hwn fel rhan o'u
hasesiad cychwynnol, cyn cwblhau eu hasesiad. Mae'r pynciau dan sylw yn
cynnwys y canlynol:
•• Pam mae plant yn cael eu rhoi mewn gofal
•• Hyrwyddo ymdeimlad o hunaniaeth
•• Gweithio mewn partneriaeth â rhieni biolegol a gweithwyr proffesiynol
•• Fframwaith deddfwriaethol
•• Datblygiad plant
•• Ymlyniad a cholled
•• Gofal diogel
•• Ymwybyddiaeth o gam-drin a materion amddiffyn plant
•• Amrywiaeth
•• Symud ymlaen
Sefydlu ar ôl Cymeradwyo
Yn dilyn yr asesiad, mae pob Gofalwr Maeth yn cael ei sefydlu'n drylwyr. Mae
hyn yn cynnwys sicrhau bod gofalwyr yn glir am bolisïau a gweithdrefnau gan
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gynnwys amddiffyn plant, gofal diogel ac iechyd a diogelwch. Mae pynciau
sefydlu yn cynnwys y canlynol:
•• Gweithio gyda Calon Cymru Fostering
•• Cymorth a goruchwyliaeth
•• Hyfforddi a datblygu
•• Atgyfeirio a'r broses baru
•• Arian
Y 12 Mis Cyntaf
Mae hyfforddiant yn hanfodol i'n Gofalwyr Maeth er mwyn eu helpu i ddeall y
rôl hollbwysig maent yn ei chwarae o ran cefnogi plant a phobl ifanc yn ystod
eu blynyddoedd ffurfiannol pan na all eu rhieni wneud hynny.
Mae hyfforddiant hefyd yn bwysig er mwyn eu helpu i ddeall rolau a
chyfrifoldebau'r amrywiol unigolion, asiantaethau a sefydliadau sydd hefyd yn
darparu gwasanaethau ac yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc yng Nghymru.
Mae Calon Cymru Fostering yn darparu nifer o gyrsiau (sydd wedi'u hwyluso'n
fewnol gan ein Swyddog Dysgu a Datblygu dynodedig ac yn allanol) er mwyn
helpu Gofalwyr Maeth i ddatblygu eu sgiliau a'u gwybodaeth.
Rydym yn cydnabod bod gan unigolion arddulliau dysgu gwahanol.
Felly, rydym yn darparu hyfforddiant ar ffurfiau gwahanol:
•• e-Ddysgu
•• Wyneb yn wyneb

•• Darllen
•• Ymarfer myfyriol

Isod, gweler rhai o'r cyrsiau hyfforddiant sydd ar gael i'n Gofalwyr Maeth:
•• Awtistiaeth
•• Datblygiad plant 0-8 oed
•• Datblygiad plant 8-16 oed
•• Camfanteisio'n Rhywiol ar Blant
•• Cyswllt a Gweithio gyda Theuluoedd Biolegol*
•• Sgiliau Llys
•• Camddefnyddio Cyffuriau, Alcohol a Sylweddau
•• Addysg Plant sy'n Derbyn Gofal*
•• Cydraddoldeb ac Amrywiaeth*

21
•• Cymorth Cyntaf*
•• Newidiadau i Faethu
•• Iechyd a'r Plentyn sy'n Datblygu*
•• Ymwybyddiaeth o Ddiogelwch ar y Rhyngrwyd
•• Symud Ymlaen i Annibyniaeth/When I am ready
•• Cyflwyniad i Leoliadau Rhiant a Phlentyn
•• Cofnodi ac arsylwi* Cysgu'n Ddiogel – Lullaby Trust
•• Gofal mwy diogel – Lefel 1*
•• Gofal mwy diogel – Lefel 2
•• Diogelu – Lefel 1*
•• Diogelu – Lefel 2
•• SHADES – Tawelu Sefyllfaoedd a Sgiliau Trin Diogel
•• Rhianta therapiwtig
•• Deall Ymlyniad – Lefel 1*
•• Deall Ymlyniad – Lefel 2*
* – cyrsiau yr ystyrir eu bod yn hyfforddiant 'craidd' ar gyfer pob Gofalwr Maeth.

Mae darparu hyfforddiant cynhwysfawr i'n gofalwyr maeth yn flaenoriaeth
allweddol i Calon Cymru, ac mae cyrsiau hyfforddiant uwch eraill ar gael i
ofalwyr, gan gynnwys hyfforddiant ar-lein. Os oes unrhyw gyrsiau eraill mae
gofalwyr yn teimlo y byddent yn ddefnyddiol i'w gyrfa maethu, rydym yn eu
hannog i gysylltu â'u Gweithiwr Cymdeithasol Goruchwyliol, fel y gallwn
ymchwilio i'r cyrsiau.

YSTADEGAU
Yn gywir ar 1 Ebrill 2017:
•• 170 o Ofalwyr Maeth wedi'u cofrestru gyda Calon Cymru Fostering
•• 227 o blant mewn lleoliadau
Canran y plant yn ôl ystod oedran:
•• 0-5 oed – 3.5%
•• 6-10 oed – 14%

•• 11-15 oed – 45.5%
•• 16+ oed – 37%

Canran y plant mewn perthynas ag amser mewn lleoliad
•• Hyd at flwyddyn – 40%
•• 2-3 blynedd – 5%
•• 1-2 flynedd – 19%
•• 3 + blynedd – 36%
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SIART SEFYDLIADOL
Unigolyn Cyfrifol
Cyfarwyddwr
Gweithrediadau /
Rheolwr Cofrestredig
Rheolwr Datblygu Busnes

Swyddog
Dysgu a
Datblygu

Swyddog
Lleoli x 2

Swyddog
Gweinyddu
Atgyfeiriadau x 1

Rheolwr Gweithrediadau x 3

Rheolwr
Recriwtio

Uwch
Ymarferydd
Rhiant a
Phlentyn X 1

Gweithiwr
Cymorth
Rhianta x 2

Gweithiwr
Cymdeithasol
Goruchwyliol x 19

Gweithiwr
Cymorth
Lleoliadau x 3

Gweithiwr
Allgymorth x1

Rheolwr
Swyddfa

Swyddog
Gweinyddu
Gweithrediadau x 4
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STAFF A
CHYMWYSTERAU
Enw

Teitl Swydd

Cymwysterau

Sharon Cavaliere

Cyfarwyddwr
Gweithrediadau/
Rheolwr Cofrestredig
(Cymru)

MSc mewn Ymarfer
Proffesiynol, BSc (Anrh)
mewn Cymdeithaseg
a Pholisi Cymdeithasol,
Diploma Ôl-raddedig
mewn Gwaith
Cymdeithasol

Colin Beardsley

Rheolwr
Gweithrediadau
(Caerdydd)

Diploma mewn Gwaith
Cymdeithasol

Sharon Thomas

Rheolwr
Gweithrediadau
(Caerdydd)

CSS, NNEB

Lisa Howard

Rheolwr
Gweithrediadau
(Caerfyrddin)

BA(Anrh), Diploma mewn
Gwaith Cymdeithasol,
MSc

Huw Binding

Rheolwr Datblygu
Busnes (Cymru)

BA, Dip ASS, CQSW

Barrie Lewis

Rheolwr Recriwtio
(Cymru)

CSS, PQ1

Vicky Thomas

Dirprwy Reolwr
(Caerfyrddin)

BSc Cymdeithaseg,
Diploma mewn
Gwaith Cymdeithasol,
MSc Astudiaethau
Cymdeithasol Cymhwysol,
NVQ lefel 4 mewn Rheoli

Jacqui Reese

Dirprwy Reolwr
(Caerdydd)

BSc (Anrh), CQSW
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Michelle Crane

Rheolwr Swyddfa (Uwch Tystysgrif NEBSM mewn
Swyddog Gweinyddol)
Rheoli, NVQ Lefel 3 mewn
(swyddog gweinyddu
Gweinyddu Busnes
gweithrediadau yng
Nghymru)

Amanda Sparks

Gweithiwr Cymdeithasol Diploma mewn Gwaith
Goruchwyliol (Caerdydd) Cymdeithasol, Diploma
CCETSE

David Archibald

Gweithiwr Cymdeithasol BA (Anrh), MSc, CQSW,
Goruchwyliol (Caerdydd) PQ1, CERT MAN

Clare Jones

Gweithiwr Cymdeithasol Diploma mewn Gwaith
Goruchwyliol (Caerdydd) Cymdeithasol, PQ1

Claire Stonier

Gweithiwr Cymdeithasol BA (Anrh), Diploma mewn
Goruchwyliol (Caerdydd) Gwaith Cymdeithasol,
TAR, PQ1

Ceri Evans

Gweithiwr Cymdeithasol BA (Anrh), Diploma mewn
Goruchwyliol (Caerdydd) Gwaith Cymdeithasol,
PQ1

Sandra Herbert

Gweithiwr Cymdeithasol Diploma mewn Gwaith
Goruchwyliol (Caerdydd) Cymdeithasol, Diploma
Uwch mewn Cwnsela
Therapiwtig

Rosalyn McAteer

Uwch Ymarferydd
– Rhiant a Phlentyn
(Caerdydd)

Sarah Jayne
Reynolds

Gweithiwr Cymdeithasol BSc Troseddeg a Seicoleg,
Goruchwyliol (Caerdydd) MA Gwaith Cymdeithasol

Sandra Wheatley

Gweithiwr Cymdeithasol Diploma mewn Gwaith
Goruchwyliol (Caerdydd) Cymdeithasol

Sarah Jones

Gweithiwr Cymdeithasol BA (Anrh) Saesneg/
Goruchwyliol (Caerdydd) Addysg Ryngwladol,
Diploma mewn Gwaith
Cymdeithasol

Annwyl Williams

Gweithiwr Cymdeithasol BSc Gwyddor
Goruchwyliol (Caerdydd) Cymdeithasol, MA Gwaith
Cymdeithasol

Diploma mewn
Gwaith Cymdeithasol,
NNEB, Diploma Ôlraddedig mewn Gwaith
Cymdeithasol
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Petra Llewelyn

Gweithiwr Cymdeithasol BA (Anrh) Gwaith
Goruchwyliol (Caerdydd) Cymdeithasol

Sally Loughnone

Gweithiwr Cymdeithasol BA Seicoleg, CQSW,
Goruchwyliol
Diploma mewn
(Caerfyrddin)
astudiaethau
cymdeithasol cymhwysol

Bethan Tinney

Gweithiwr Cymdeithasol Diploma cenedlaethol
Goruchwyliol
uwch mewn gofal
(Caerfyrddin)
cymdeithasol,
Diploma mewn
Gwaith Cymdeithasol,
BTech mewn teithio a
thwristiaeth, dyfarniad
athro ymarfer

Helen Suter

Gweithiwr Cymdeithasol BSc (Econ), Diploma
Goruchwyliol
mewn Gwaith
(Caerfyrddin)
Cymdeithasol

Viv Potter

Gweithiwr Cymdeithasol Diploma mewn Gwaith
Goruchwyliol
Cymdeithasol, PQ1,
(Caerfyrddin)
Tystysgrif mewn Cwnsela

Gaynor Jones-Lloyd

Gweithiwr Cymorth
B-Tech Mynediad mewn
Asesu Rhianta (Rhiant a Gwaith Cymdeithasol
Phlentyn, Caerfyrddin)

Pauline Roper

Swyddog Lleoli
(Caerfyrddin)

RSA 3 Rhagoriaeth,
Cynllunio Prosiect

Gemma Nicholls

Swyddog Lleoli
(Caerdydd, cyflenwi
ar gyfer cyfnod
mamolaeth)

BA Anrh 2:1 mewn
Hanes. Gradd sylfaen
yn y dyniaethau gan
gynnwys Saesneg, Bioleg,
Hanes, Hanes Menywod a
Seicoleg Datblygiadol.

Bethan Wright

Swyddog Lleoli
(Caerdydd, ar gyfnod
mamolaeth)

Team Teach (dulliau atal
diogel), Tystysgrif mewn
TESOL.
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Andrea Roberts

Gweithiwr Cymorth
BA (Anrh) Llenyddiaeth,
Asesu Rhianta (Rhiant a Hyfforddiant Ymarferydd
Phlentyn, Caerdydd)
Cymwys, NVQ Lefel
4 Iechyd a Gofal
Cymdeithasol

Alison McAllen

Swyddog Dysgu a
Datblygu (Cymru)

BSc (Anrh) Seicoleg,
Diploma mewn Gwaith
Cymdeithasol, MSc (Econ)

Emma Martin

Gweithiwr Cymorth
Lleoliadau (Caerdydd)

NNEB, HNC Iechyd a Gofal
Cymdeithasol

Debbie Worsley

Gweithiwr Allgymorth
(Caerdydd)

Gweithio tuag at
Ddiploma mewn Gofal
Plant

Helen Hurley

Swyddog Gweinyddu
Atgyfeiriadau

GNVQ Astudiaethau
Busnes Canolraddol ac
Uwch - Rhagoriaeth/
Teilyngdod

Linda Beattie

Swyddog Gweinyddu
Gweithrediadau

RSA cam 1, 2, 3 llaw-fer a
theipio, CLAIT

Louise McGowan

Swyddog Gweinyddu
Gweithrediadau

Diploma cynorthwyydd
addysgu, gweithio tuag
at NVQ Lefel 3 mewn
Gweinyddu Busnes

Hebe Spink

Swyddog Gweinyddu
Gweithrediadau

BA Anrh mewn Celfyddyd
Gain, gweithio tuag
at NVQ Lefel 3 mewn
Gweinyddu Busnes

Ellen McCubbin

Gweinyddwr
Gweithrediadau

QCF mewn Plant sy'n
Derbyn Gofal – Lefel 2, BSc
Gofal Cymdeithasol ac
Addysg

27

CWYNION A
CHANLYNIADAU
Mae gan Calon Cymru Fostering weithdrefn gwyno gynhwysfawr, sydd ar gael
yn eang ar sawl ffurf wahanol sy'n addas i blant, pobl ifanc, gofalwyr, rhieni a
gweithwyr proffesiynol.
Eto, mae Calon Cymru Fostering yn rhagori ar y Safonau Gofynnol
Cenedlaethol (Cymru) drwy gomisiynu Gweithiwr Cymdeithasol sy'n
annibynnol ar y tîm / gofalwr i ymchwilio ymhellach i gŵyn, os yw'r achwynydd
yn parhau i fod yn anfodlon yn dilyn y cam datrys problem anffurfiol.
O'r 6 o honiadau a wnaed yn erbyn Gofalwyr Maeth rhwng 1 Ebrill 2016 a 1
Ebrill 2017, mae 1 set o ofalwyr wedi gadael yr asiantaeth. Ni wnaed unrhyw
honiadau yn erbyn staff.
Mae gan Calon Cymru bolisi/proses gwyno cadarn ac mae'r Rheolwr
Cofrestredig yn gyfrifol am gydlynu'r gwaith o reoli cwynion ym mhob
rhan o'r sefydliad, gan sicrhau y caiff y polisi a'r prosesau eu dilyn yn unol
â chanllawiau rheoleiddiol. Rydym yn sicrhau bod pob rhanddeiliad yn
ymwybodol o'r weithdrefn gwyno ac yn gwybod sut y gallant ei defnyddio.
Ymchwilir i bob cwyn ar lefel ranbarthol drwy ddilyn 3 cham a chydymffurfio â
therfynau amser caeth.
Rhwng 1 Ebrill 2016 ac 1 Ebrill 2017 ni chafodd Calon Cymru Fostering
unrhyw gwynion.
I gael copi o'n Gweithdrefn Gwyno neu i wneud cwyn, cysylltwch â'r Rheolwr
Cofrestredig ar 02920 811 173.

