Hawdd ei Ddeall

Bwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned yng Nghymru

Ein cynlluniau ar gyfer
2021- 2022

Mae’r ddogfen yma wedi cael ei hysgrifennu gan Fwrdd Cynghorau
Iechyd Cymuned yng Nghymru. Mae’n fersiwn hawdd ei ddeall o
‘Cynllun Blynyddol Bwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned yng Nghymru
2021 - 2022’.
Awst 2021

Sut i ddefnyddio’r ddogfen yma
Dogfen hawdd ei deall yw hon. Ond efallai eich bod
chi angen cymorth i’w darllen. Gofynnwch i rywun
rydych chi’n ei adnabod i’ch helpu.

Efallai bod y geiriau mewn glas trwm yn anodd eu
deall. Rydych chi’n gallu gweld beth mae’r geiriau
mewn glas yn feddwl ar dudalen 25.

Lle mae’r ddogfen yn dweud ni, mae hyn yn
meddwl Bwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned
yng Nghymru a’r 7 Cyngor Iechyd Cymuned yng
Nghymru. Am ragor o wybodaeth neu i gael y
ddogfen yma mewn furf arall, cysylltwch â:
Gwefan: www.boardchc.wales
E-bost:
Ffôn:

enquiries@waleschc.org.uk
02920 235 558

Mae’r ddogfen yma wedi cael ei gwneud yn
hawdd ei deall gan Hawdd ei Ddeall Cymru gan
ddefnyddio Photosymbols. I ddweud wrthyn ni beth
rydych chi’n feddwl am y fersiwn hawdd ei ddeall
yma, cliciwch yma.
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Amdanom ni
Mae’r ddogfen yma wedi cael ei hysgrifennu gan
Fwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned yng Nghymru.
Mae am beth rydyn ni’n bwriadu ei wneud yn 2021
i 2022.
Mae 7 CICau yng Nghymru. Gwirfoddolwyr lleol
ydyn nhw ac maen nhw’n cael eu cefnogi gan dîm
bach o staf sydd yn cael eu talu – fel ni.

Mae’r CICau yn gwneud yn siŵr bod pobl neu eu
hardal leol yn cael llais yn eu gwasanaethau iechyd.

Ein gwaith ni ydy gwneud yn siŵr bod y 7 CICau
yn gwneud gwaith da. A rhoi gwybod i chi am ein
gwaith.

Mae 12 o bobl ar Fwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned
yng Nghymru. Rydyn ni’n cael ei galw yn aelodau.
Mae rhestr o’r aelodau ar dudalen 24.

Mae Llywodraeth Cymru yn rhoi‘r arian rydyn ni ei
angen i wneud ein gwaith.
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Cyfwyniad
Mae coronafeirws wedi gwneud bywyd yn fwy anodd
i bawb. Ac oherwydd coronafeirws mae hi wedi bod
yn fwy anodd i bobl gael gwasanethau iechyd.

Mae hi hefyd wedi bod yn fwy anodd i bobl
gael dweud beth maen nhw’n feddwl am
wasanaethau iechyd.

Rydyn ni wedi bod yn gweithio’n galed i wneud yn
siŵr bod pobl yn dal i gael dweud beth maen nhw’n
feddwl. Dim ond mewn fyrdd gwahanol.

Rydyn ni wedi gwrando ar beth mae pobl wedi ei
ddweud. Ac mae ganddon ni gynlluniau i wneud
pethau’n well.
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Pethau rydyn ni eisiau i bobl yng Nghymru:
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▪

Mynediad hawdd i wasanaethau iechyd a gofal
sydd yn fwy agos i gartref pobl.

▪

Pawb i gael y gofal maen nhw ei angen. Dim
gwahaniaeth lle maen nhw’n byw. Na beth ydy
eu problemau.

▪

Gwneud yn siŵr bod y GIG yn deall pa mor anodd
mae coronafeirws wedi bod i bawb. A bod pobl
wedi cael problemau efallai am amser hir.

▪

Pobl i gael y gofal maen nhw ei angen yn gyfym.
Yn enwedig os ydyn nhw wedi bod yn aros am
amser hir yn barod.

Ein gwaith
Rydyn ni’n gwneud ein gwasanaethau iechyd yn
well drwy:
▪

Siarad â phobl leol a chael eu syniadau.

▪

Siarad â chyrf eraill a chael eu syniadau.

▪

Datrys pethau sydd yn cyfrif fwyaf i bobl.

▪

Dysgu o’r gwaith rydyn ni wedi ei wneud yn y
gorfennol.

▪

Gweithio gyda chyrf eraill a gyda Llywodraeth
Cymru.

▪

Gwneud yn siŵr bod pobl yn gallu gwneud cwyn
os oes angen.
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Ein gwaith a chydraddoleb
Rydyn ni eisiau i’r holl bobl yng Nghymru
gael dweud beth maen nhw’n feddwl am eu
gwasanethau iechyd.

Mae cydraddoldeb ac amrywiaeth yn bwysig inni.

Cydraddoldeb ydy trin pobl yn deg a gwneud yn
siŵr eu bod nhw’n cael yr un cyfeoedd.

Mae amrywiaeth yn meddwl bod pobl ddim i
gyd yr un fath. Er enghraift, mae pobl yn dod
o wahanol gefndiroedd, yn gwneud gwahanol
ddewisiadau neu yn dda am wneud pethau
gwahanol.

Rydyn ni eisiau gwneud yn siŵr bod pawb yn gallu
darganfod a defnyddio ein gwasanaethau.
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Rydyn eisiau clywed am brofadau gwahanol pawb.
Oherwydd rydyn ni eisiau datrys y pethau sydd yn
cyfrif i’r rhan fwyaf o bobl.

Rydych chi’n gallu darganfod rhagor am sut rydyn
ni’n bwriadu gweithio gyda phawb yn y Cynllun
Cydraddoldeb 2021-2022. Rydych chi’n gallu ei
ddarllen yma: [XXX]
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Beth byddwn ni’n ei wneud yn
2021 i 2022
Gwneud i bob llais gyfrif
Rydyn ni eisiau gwneud yn siŵr bod gan bawb yng
Nghymru lais am eu gwasanaethau iechyd. Yn
cynnwys pobl sydd:
▪

Mwyaf mewn perygl o gael eu trin yn annheg.

▪

Yn methu gofalu am eu hunain heb gymorh

▪

A phobl sydd ddim fel arfer yn cael dweud beth
maen nhw’n feddwl.

Mae rhai pethau yn gwneud defnyddio’r
gwasanaethau iechyd yn fwy anodd. Fel:
▪

Anabledd

▪

Rhyw

▪

Incwm

▪

Cefndir neu hil person. Er enghraift, pobl ddu,
Mwslemiaid a phobl Asiaidd

Mae’r pethau yma hefyd yn gallu cael llais yn
fwy anodd.
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Oherwydd coronafeirws, mae rhai pobl yn defnyddio
gwasanaethau iechyd mewn fyrdd gwahanol nawr.
Er enghraift, mae rhai pobl wedi cael apwyntiadau
meddyg ar gyfrifadur neu ar y fôn.

Rydyn ni’n gwybod bod rhai pobl mewn mwy o
berygl o ddal coronafeirws nag eraill. Rydyn ni
eisiau helpu’r bobl yna.

Yn 2021 i 2022 fe fyddwn ni yn:

▪

Darganfod fyrdd gwahanol a gwell o gynnwys
pawb yn ein gwaith.

▪

Cefnogi CICau i ddefnyddio’r wybodaeth maen
nhw’n ei chasglu am y bobl maen nhw’n gweithio
gyda nhw i ddeall pa grwpiau maen nhw’n eu
methu. A chymryd camau i gyrraedd y grwpiau
hynny lle mae angen.
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▪

Edrych i weld bod y CICau yn gweithio mewn
fyrdd sydd yn cynnwys pawb. A’u cefnogi nhw
i weithio gyda grwpiau sydd yn fwy anodd i’w
cyrraedd.

▪

Gwneud yn siŵr bod pobl yn gallu defnyddio’r
Gymraeg pan maen nhw’n defnyddio
gwasanaethau iechyd.

Gwneud gwahaniaeth mawr

Rydyn ni eisiau gwneud gwahaniaeth mawr i
fywydau pobl. Drwy ddatrys y pethau sydd yn cyfrif
fwyaf iddyn nhw.

Yn 2021 i 2022 fe fyddwn ni’n:

▪
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defnyddio beth rydych chi’n ei ddweud wrthyn
ni i wneud ein gwaith a gwasanaethau iechyd
yn well.

▪

gweithio gyda chyrf eraill a gyda phobl wahanol
yn y GIG.

▪

gweithio gyda Llywodraeth Cymru.

▪

gwella gwasanaethau GIG drwy inni gydweithio
gyda’n gilydd.

▪

Edrych i weld pa welliannau sydd wedi cael eu
gwneud i ddelio â’r problemau roedden ni wedi
dweud amdanyn nhw wrth y GIG y fwyddyn
ddiwethaf.
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▪

▪
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gweithio i wneud yn siŵr bod pethau oedd wedi
mynd yn waeth oherwydd coronafeirws yn cael
eu datrys. Fel:
-

cael gofal yn gyfym

-

gofalu am bobl gyda phroblemau hir dymor

-

gwasanaethau iechyd meddwl

-

gofal canser

-

gofal i blant a phobl ifanc

-

gofal i bobl gyda COVID hir – dyma pan mae
efeithiau coronafeirws yn para am amser
hir.

-

Gofal i bobl pan mae rhywun maen nhw’n ei
garu yn marw.

Edrych ar sut mae rheolau cadw pellter
cymdeithasol wedi gwneud cael gofal yn fwy
anodd. Dyma’r rheolau rydyn ni wedi bod yn eu
dilyn i gadw’n ddiogel rhag coronafeirws drwy
gadw i fwrdd oddi wrth bobl eraill.

Bod yn barod ar gyfer y dyfodol
Rydyn ni’n gwybod y byddwn ni’n gwella os ydyn
ni’n parhau i ddysgu. A rhoi cynnig ar fyrdd newydd
o wneud pethau.
Yn 2021 i 2022 fe fyddwn ni’n:

▪

parhau i wneud yn siŵr bod yr holl CICau yn
gwneud gwaith da.

▪

cefnogi’r CICau i ddysgu a gwella.

▪

ei gwneud yn fwy hawdd i bobl ddweud wrthyn
ni os ydyn nhw’n meddwl ein bod ni ddim yn
gwneud gwaith da.

▪

defnyddio technoleg i’n helpu ni i wneud gwaith
gwell.

▪

defnyddio popeth rydyn ni yn ei ddysgu i helpu
Llywodraeth Cymru i greu’r Corf Llais y Dinesydd
newydd. Fe fydd hwn yn lle CICau.
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Cefnogi ein haelodau a’n staf
Mae ein haelodau a’n staf yn gwneud gwaith
ardderchog. Maen nhw yn ein helpu ni i’ch helpu chi.

Rydyn ni eisiau parhau i’w cefnogi nhw er mwyn
iddyn nhw allu parhau i wneud gwaith ardderchog.

Fe fyddwn ni’n newid yn fuan. Fe fydd yna gorf
newydd o’r enw Corf Llais y Dinesydd.

Rydyn ni eisiau gwneud yn siŵr bod gan Gorf Llais
y Dinesydd aelodau a staf da iawn hefyd.

Yn 2021 i 2022 fe fyddwn ni’n:

▪
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Helpu ein haelodau a’n staf i ddysgu pethau
newydd a pharhau i ddod yn well yn eu gwaith.

▪

Meddwl am anghenion dysgu gwahanol bobl.

▪

Caniatáu gweithio hyblyg. Fel gweithio gartref ac
ar amser dechrau a gorfen gwahanol.

▪

Defnyddio pethau fel cyfrifaduron a fonau fel
bod pobl yn gallu cyfarfod a rhannu syniadau
mewn fordd ddiogel.

▪

Gwneud yn siŵr bod gennym ni grŵp amrywiol o
bobol yn gweithio gyda ni.

▪

Meddwl am iechyd, diogelwch a llesiant pawb.
Mae llesiant yn meddwl bod person yn hapus,
iach ac yn gyforddus gyda’u bywyd a beth
maen nhw’n ei wneud.
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Beth os ydy ein cynlluniau yn
newid?
Rydyn ni wedi gwneud cynlluniau ar gyfer
2021 i 2022.

Me Llywodraeth Cymru yn mynd i greu Corf Llais y
Dinesydd newydd yn lle CICau.

Ond mae’n anodd gwybod sut fwyddyn fydd y
fwyddyn nesaf.

Mae’r GIG yn parhau i ddelio â coronafeirws a’i
efaith. Mae hyn yn meddwl ei bod yn anodd cadw
at ein cynlluniau.

Mae pethau yn gallu newid yn gyfym. Ac yna fe
fydd rhaid i’n cynlluniau ni newid.

Os ydy ein cynlluniau yn newid, fe fyddwn ni’n
dweud wrthych chi. Ac yn dweud pam.
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Dweud eich dweud
Rydyn ni bob amser eisiau clywed oddi wrthych
chi. A gwybod beth rydych chi’n feddwl am
wasanaethau GIG.

Rydych chi’n gallu cysylltu â ni gan ddefnyddio’r
manylion cyswllt ar dudalen 21.

Rhowch wybod inni os ydych chi eisiau bod yn rhan
o’n harolygon a derbyn ein diweddariadau.

Rhowch wybod inni os oes gennych chi unrhyw
feddyliau am sut rydyn ni’n gwneud pethau. Neu os
oes angen i chi gwyno.

Rhowch wybod inni os oes gennych chi 3 i 5
diwrnod y mis o amser rhydd ac eisiau gwirfoddoli
gyda ni.

Rydyn ni hefyd eisiau clywed gan grwpiau a chyrf
yng Nghymru sydd eisiau gweithio gyda ni.
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Oherwydd coronafeirws dydyn ni ddim yn gallu
cyfarfod wyneb yn wyneb. Rydyn ni’n cyfarfod ar-lein.

Mae croeso i chi ymuno â ni.

Os ydych chi eisiau dod i gyfarfod, dywedwch
wrthyn ni o leiaf 1 wythnos cyn y cyfarfod.

Rydyn ni wedyn yn gallu gwneud yn siŵr eich bod
chi’n gallu ymuno yn hawdd â’r cyfarfod. A rhoi
pethau yn eu lle i’ch cefnogi os oes angen.

Mae rhagor o wybodaeth am ein cyfarfodydd ar ein
gwefan. Ac am yr holl waith rydyn ni’n ei wneud.

Rydych chi’n gallu cysylltu â ni yn Gymraeg. Ac fe
fyddwn ni’n ateb yn Gymraeg. Fyddwn ni ddim yn
cymryd amser hirach i ddod yn ôl atoch chi.
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Sut i gysylltu â ni
Gallwch gysylltu â ni neu’ch CIC lleol. Gallwch ddod o hyd i’r
manylion isod:

Bwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned yng Nghymru
Cyfeiriad:

33 / 35 Heol yr Eglwys Gadeiriol
Caerdydd
CF11 9HB

Ffôn:

02920 235558

E-bost:

enquiries@waleschc.org.uk

CIC Aneurin Bevan
Cyfeiriad:

Ffôn:

Tŷ Raglan
Parc Busnes Llantarnam
Cwmbrân
NP44 3A
01633 838516

E-bost:

enquiries.aneurinbevanchc@waleschc.org.uk

CIC Cwm Taf Morgannwg
Cyfeiriad:

Ffôn:

Tŷ Antur
Parc Navigation
Abercynon
CF45 4SN
01443 405830

E-bost:

enquiries.ctmchc@wales.org.uk
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CIC Hywel Dda
Cyfeiriad: Ystafell 5, Llawr 1af
Tŷ Myrddin
Heol yr Hen Orsaf
Caerfyrddin
SA31 1BT
Ffôn:
E-bost:

01646 697610
hyweldda@waleschc.org.uk

CIC Gogledd Cymru
Cyfeiriad: Uned 11, Chestnut Court
Ffordd y Parc
Parc Menai
Bangor, Gwynedd
LL57 4FH
Ffôn:
E-bost:
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01248 679284
admin@waleschc.org.uk

CIC Powys
Cyfeiriad: Neuadd Brycheiniog
Ffordd Cambria
Aberhonddu
LD3 7HR
Ffôn:

01874 624206

E-bost:

enquires.powyschc@waleschc.org.uk

CIC De Morgannwg
Cyfeiriad: Canolfan Fusnes ProCopy (Cefn)
Parc Tŷ Glas
Llanisien
Caerdydd
CF14 5DU
Ffôn:
02920 750112
E-bost:

SouthGlam.chiefofcer@waleschc.org.uk

CIC Bae Abertawe
Cyfeiriad: Llawr 1af Ysbyty Cimla
Cimla
Castell Nedd
SA11 3SU
Ffôn:

01639 683490

E-bost:

swanseabay@waleschc.org.uk
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Aelodau’r Bwrdd
John Pearce- Cadeirydd y Bwrdd
Alyson Thomas – Prif Weithredwraig
Meri Huws – Aelod Annibynnol
Sarah Finnegan-Dehn – Aelod Annibynnol
Alan Davies – Cadeirydd CIC Aneurin Bevan
John Beecher -Cadeirydd CIC Cwm Taf Morgannwg
Mansell Bennett – Cadeirydd CIC Hywel Dda
Frances Hunt

Powys – Cadeirydd CIC

Jackie Allen – Cadeirydd CIC Gogledd Cymru
Malcolm Latham – Cadeirydd CIC De Morgannwg
Hugh Pattrick – Cadeirydd CIC Bae Abertawe
Sue Irlam – Swyddog Aelod
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Geiriau Anodd
Amrywiaeth
Mae amrywiaeth yn meddwl bod pobl ddim yr un fath. Er enghraift,
mae pobl yn dod o gefndiroedd gwahanol, yn gwneud dewisiadau
gwahanol neu yn dda am wneud pethau gwahanol.

Cydraddoldeb
Mae cydraddoldeb yn meddwl trin pobl yn deg a gwneud yn siŵr eu bod
nhw’n cael yr un cyfeoedd.

Llesiant
Mae llesiant yn meddwl bod person yn hapus, yn iach ac yn gyforddus
gyda’u bywyd a beth maen nhw’n ei wneud.

Tudalen 25

Tudalen 26

