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Paratowyd yr adroddiad hwn gan Apteligen Limited fel rhan o werthusiad annibynnol o 

Froceriaid Iechyd a Gofal Cymdeithasol y Trydydd Sector yng Ngorllewin Cymru, a 

gomisiynwyd gan Gyngor Sir Caerfyrddin ar ran y sefydliadau partner sy’n ymwneud â 

rhaglen Broceriaid y Trydydd Sector. 

 

Hoffai’r tîm ymchwil ddiolch i’r rhanddeiliaid niferus sydd wedi rhoi eu hamser i gymryd 

rhan yn y gwerthusiad hwn, yn fwyaf arbennig: 

 

 Y saith brocer a rheolwyr y prosiect yn y tair sir, a roddodd lawer iawn o’u hamser i 

sôn am y gwaith y maent yn ei wneud, a gasglodd ddata a gwybodaeth i ni, a 

helpodd i drefnu cyfarfodydd, ac a siaradodd yn agored ac yn onest â ni drwy gydol 

yr ymchwil hwn 

 Cynrychiolwyr o’r gymuned iechyd a gofal ehangach yn y tair sir – mae eich 

mewnbwn i’r ymchwil hwn wedi bod yn werthfawr iawn er mwyn ein galluogi i asesu 

effaith y rôl. 

 

Yn ogystal â’r adroddiad hwn, rydym wedi cynhyrchu: 

 

 Ffilm fer am y prosiect a safbwyntiau’r rhai sy’n ymwneud ag ef;  

 Cyflwyniad rhyngweithiol (Prezi) sy’n crynhoi’r prif ganfyddiadau sy’n cael eu cyflwyno 

yn yr adroddiad hwn. 

 

Mae’r astudiaethau achos sydd yn yr adroddiad hwn yn storïau am bobl go iawn, ond 

newidiwyd eu henwau rhag datgelu pwy ydynt. Maent i gyd yn byw yng Ngorllewin Cymru 

ac maent wedi bod mewn cysylltiad â Brocer Iechyd a Gofal Cymdeithasol y Trydydd Sector 

yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf. 

 

Hoffem ddiolch hefyd i’r sefydliadau a gyfrannodd arian tuag at y gwerthusiad hwn ac a 

ddangosodd gymaint o ddiddordeb yng nghanfyddiadau’r ymchwil hwn. 

 

 

  

 

Diolchiadau 

https://youtu.be/j0PpKlynpDI
https://prezi.com/xv8hez5xjzdp/third-sector-brokers/
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Ynghylch Broceriaid Iechyd a Gofal Cymdeithasol y Trydydd Sector 

Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno canfyddiadau gwerthusiad 12 mis o Froceriaid Iechyd a 

Gofal Cymdeithasol y Trydydd Sector yng Ngorllewin Cymru.1 Mae’r broceriaid yn rhan o 

raglen ddiwygio arloesol ac uchelgeisiol ym maes iechyd a gofal cymdeithasol yng 

Nghymru, sy’n ceisio cynorthwyo’r trydydd sector i fod yn rhan fwy canolog o gymunedau 

gofal a chymorth lleol, a hwyluso gwasanaethau cymorth mwy teilwredig a phriodol i bobl 

leol. Drwy weithio mewn cysylltiad agos â gweithwyr proffesiynol ym maes iechyd a gofal 

cymdeithasol, mae’r broceriaid yn helpu i gau’r bwlch rhwng gwasanaethau statudol a’r 

trydydd sector. Maent yn darparu dealltwriaeth fanwl o asedau ac adnoddau cymunedol 

lleol, gan helpu i addysgu a llywio’r timau gofal y maent yn gweithio gyda hwy, nodi 

bylchau yn y cyflenwad a’r galw am wasanaethau, a helpu i ddatblygu’r trydydd sector fel 

rhan allweddol o’r system ofal. Yn ogystal â chwarae rhan hollbwysig yn y broses cynllunio 

gofal mae’r broceriaid hefyd yn gweithio’n uniongyrchol gyda chleientiaid, gan asesu pa 

gymorth y mae arnynt ei angen, a chynnig atebion cymunedol sy’n helpu i gael pobl i 

ymwneud yn fwy effeithiol â’u gofal a’u cymorth eu hunain, a chysylltu â’r bobl a’r cyfleoedd 

sydd o’u cwmpas. 

 

Y cyd-destun ehangach 

Mae’r llywodraeth yn gwario tua £9 biliwn y flwyddyn ar iechyd a gofal cymdeithasol yng 

Nghymru.2 Mae tua 10.6% o’r gwariant hwn (£957 miliwn) yn cael ei wneud yn siroedd 

Penfro, Ceredigion a Chaerfyrddin, ac mae hyn yn cyfateb i tua £2,495 y pen o’r boblogaeth 

(y cyfartaledd cenedlaethol yw £2,947). Fel sy’n digwydd â gwasanaethau cyhoeddus o bob 

math, bydd hyn yn cynyddu wrth i’r boblogaeth heneiddio, ac wrth i ragor o bobl fyw am 

fwy o amser â salwch cyfyngus hirdymor o ryw fath. Mae adolygiad Williams, a gyhoeddwyd 

ym mis Ionawr eleni, yn cadarnhau cymaint o newidiadau y mae angen eu gwneud yn y 

sector cyhoeddus drwyddo draw er mwyn darparu ar gyfer cynnydd yn y galw am 

wasanaethau a dygymod â hinsawdd ariannol sy’n mynd yn anos o hyd: 

 

“Ni all gwasanaethau cyhoeddus ymdopi â’r pwysau hyn ar eu ffurf bresennol ac o 

ran y modd y’u gweithredir. Nid oes bai ar neb am hynny. Yn benodol, nid yw’n 

feirniadaeth o’n gweision sifil sy’n darparu gwasanaethau cyhoeddus gwerthfawr ar 

y rheng flaen. Fel y cydnabuwyd gan lywodraethau eraill ledled y byd, mae angen 

sicrhau newid radical er mwyn i wasanaethau cyhoeddus oroesi mewn modd hyfyw 

a chynaliadwy a darparu’r math o wasanaeth cyhoeddus sy’n addas ar gyfer y 

dyfodol.”3 

 

Nid cyfrifoldeb y llywodraeth ganolog a llywodraeth leol yn unig yw’r newid hwn. Mae 

angen newid y ffordd y mae gwasanaethau mewn gwahanol sectorau’n gweithio gyda’i 

gilydd. 

 

 

1 Sir Benfro, Ceredigion a Sir Gaerfyrddin. 

2 https://statswales.wales.gov.uk/Catalogue/Health-and-Social-Care  

3 Y Comisiwn ar Lywodraethu a Darparu Gwasanaethau Cyhoeddus, Adroddiad Cryno, Ionawr 2014. 

Crynodeb gweithredol 

https://statswales.wales.gov.uk/Catalogue/Health-and-Social-Care
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Mae’r trydydd sector yng Nghymru eisoes yn chwarae rhan bwysig iawn drwy helpu pobl i 

gadw’u hannibyniaeth, i fod yn fwy gweithgar ac i gael mwy o foddhad o’u bywydau, yn 

ogystal ag amddiffyn pobl a theuluoedd sy’n agored i niwed, yn enwedig pan fônt mewn 

argyfwng. Mae’r trydydd sector yn cynnwys amrywiaeth o unigolion, sefydliadau a 

chymunedau, gan gynnwys ‘cymdeithasau cymunedol, grwpiau hunan-gymorth, mudiadau 

gwirfoddol, elusennau, cyrff crefyddol, mentrau cymdeithasol, mentrau cydweithredol a 

grwpiau cydfuddiannol’.4 O ganlyniad, mae grwpiau a sefydliadau’r trydydd sector yn 

darparu cymorth i lawer o wahanol unigolion a grwpiau yn y gymdeithas, ond yn bwysig 

iawn, maent hefyd yn buddsoddi llawer iawn o amser ac ymdrech er mwyn datblygu 

cymunedau cryfach a gwytnach. Mae rôl y brocer wedi’i chynllunio er mwyn cefnogi’r 

amcanion ehangach hyn hefyd. 

 

Pwrpas y gwerthusiad 

Pwrpas y gwerthusiad hwn oedd asesu effaith Broceriaid Iechyd a Gofal Cymdeithasol y 

Trydydd Sector ym mhob sir ac yng Ngorllewin Cymru’n gyffredinol. Roedd hyn yn cynnwys 

deall i ba raddau yr oedd y prosesau a oedd yn cael eu rhoi ar waith er mwyn cyflawni’r 

effaith honno’n gweithredu fel y bwriadwyd iddynt wneud. Mae’r gwerthusiad yn mesur y 

rhyngweithiadau a’r perthnasoedd mewn system gymhleth, a phroses newid barhaus. Yn 

ychwanegol at hyn, dechreuodd ein gwaith ar ôl i rolau’r broceriaid gael eu sefydlu ym 

mhob un o’r tair sir. Dylanwadodd y ffactorau hyn felly ar y math o werthusiad y gallem ei 

wneud. 

 

Yn y cyd-destun hwn, nodau cyffredinol y gwerthusiad hwn oedd: 

 

1. Penderfynu a yw’r model broceriaid wedi cael effaith ar ddefnyddwyr gwasanaethau 

ac, os hynny, pa effaith (o ran gwasanaethau wedi’u teilwra, cynhwysiant cymdeithasol 

a gwell iechyd a lles) 

2. Canfod a yw’r model broceriaid wedi effeithio ar wasanaethau o ran comisiynu 

gwasanaethau traddodiadol a diwallu anghenion nad oeddent yn cael eu diwallu cyn 

hyn 

3. Asesu’r effeithiau ar berthnasoedd gwaith rhwng y trydydd sector a gwasanaethau 

statudol 

4. Asesu a yw’r broceriaid yn dangos budd sylweddol drwy leihau’r galw am 

wasanaethau ffurfiol a gwella canlyniadau i bobl sydd angen cymorth 

5. Cymharu a gwrthgyferbynnu’r gwahanol ganlyniadau ac effeithiau yn y tair sir er 

mwyn nodi’r ‘cynhwysion’ craidd sydd eu hangen ar gyfer llwyddiant y model 

broceriaid (o ran y gallu i dyfu yn unol â’r anghenion, i addasu ac i fod yn hyblyg).  

 

Mae canfyddiadau’r gwerthusiad hwn yn seiliedig ar ddata a thystiolaeth a gasglwyd drwy 

ymchwil sylfaenol, gan gynnwys dau arolwg ar gyfer staff sy’n ymwneud â chomisiynu a 

darparu gwasanaethau gofal, tri digwyddiad rhyngweithiol, ac arolwg o ddefnyddwyr 

gwasanaethau. Gwnaethom hefyd ddadansoddi data eilaidd gan wasanaethau statudol a 

chan wasanaethau’r trydydd sector. 

 

 

4 Cyd-gynllunio’r Dyfodol: Rôl y Trydydd Sector mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn Hywel Dda, Bwrdd Iechyd Hywel 

Dda (a’i bartneriaid), Medi 2011. 
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Crynodeb o’r canfyddiadau 

Yn gyffredinol, gwelsom dystiolaeth gref sy’n dangos bod rôl y brocer wedi cael ei rhoi ar 

waith yn unol â’r cynlluniau, ac yn unol â’r nodau a’r amcanion a osodwyd yng nghynlluniau 

cychwynnol y prosiect ac yn y ceisiadau am gyllid. Mae’r timau yn Sir Gaerfyrddin ac yng 

Ngheredigion wedi gwneud defnydd da o’r gwersi a ddysgwyd yn dilyn y gwaith yn Sir 

Benfro, ac wedi addasu’r wybodaeth ar gyfer eu cyd-destunau lleol eu hunain. 

 

Yn fwyaf arbennig, gwelsom fod: 

 

 Mwy na 560 o ddefnyddwyr gwasanaeth newydd wedi cael cyswllt uniongyrchol â 

brocer yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Mae llawer mwy wedi cael budd ar ôl i 

froceriaid ymwneud â’u prosesau asesu a chynllunio gofal 

 84% o’r gweithwyr proffesiynol a gymerodd ran yn ein harolygon mewn cysylltiad â 

brocer o leiaf ychydig o weithiau bob mis 

 84% o’r staff yn credu bod y berthynas gyda’r broceriaid yn ‘gryf iawn’ 

 96% o’r staff yn cytuno bod broceriaid yn ffynhonnell bwysig ar gyfer gwybodaeth 

am ddewisiadau cymorth yn y gymuned 

 

Yn ystod y 12 mis diwethaf, cafodd y broceriaid gyswllt uniongyrchol ag o leiaf 560 o bobl a 

oedd yn derbyn gwasanaethau iechyd neu ofal cymdeithasol, gan ganolbwyntio’n benodol 

ar wella iechyd, helpu i fynd yn ôl i fyw’n fwy annibynnol, a mynd i’r afael â materion 

arwahanrwydd cymdeithasol. Y rhesymau mwyaf cyffredin dros ymwneud â brocer oedd 

rhesymau yn ymwneud â chynyddu cyswllt cymdeithasol (er enghraifft drwy gymorth 

cyfeillio, gweithgareddau dydd neu glybiau cinio), neu anghenion cymorth ar gyfer 

gofalwyr. 

 

Mae cynnydd cadarnhaol wedi’i wneud ym mhob un o’r tair Sir yng nghyswllt integreiddio’r 

rôl mewn timau iechyd a gofal cymdeithasol lleol, a gwelwyd tystiolaeth fod hyn wedi cael 

effaith uniongyrchol drwy hwyluso mynediad at wasanaethau mwy priodol sy’n rhoi sylw i 

anghenion cymdeithasol cleientiaid. Gwnaethpwyd hyn drwy gyfuniad o gyfarfodydd 1:1 

uniongyrchol gyda chleientiaid sy’n cael eu cyfeirio at y broceriaid, ymweliadau asesu ar y 

cyd â gweithwyr cymdeithasol, ac ymgysylltu wedi’i dargedu gyda thimau 

amlddisgyblaethol (megis gofal cymhleth yn y gymuned) a thimau adnoddau cymunedol. 

 

O ganlyniad i’w gwaith, mae’r broceriaid wedi dod yn adnodd lleol gwerthfawr er mwyn 

helpu i nodi bylchau yn y ddarpariaeth gwasanaethau – yn y gwasanaethau statudol ac yn y 

trydydd sector – a chasglu gwybodaeth berthnasol a chyfredol am wahanol wasanaethau 

cymunedol a grwpiau cymorth sydd ar gael a sut i gael mynediad atynt. 

 

Mae gweithredu'r broceriaid yn y tair sir wedi golygu buddsoddiad ariannol uniongyrchol o 

oddeutu £398,000 dros y ddwy flynedd diwethaf (£199,000 y flwyddyn). Nid yw hyn yn 

cynnwys costau gweithredu megis marchnata a rheoli prosiect. Rydym yn amcangyfrif y 

bydd y manteision ariannol yn debygol o fod yn fwy na'r buddsoddiad hwn, ac yn cynnig 

arbedion arian parod a lles o £480,000 y flwyddyn i bwrs y wlad, a hynny drosodd a 

throsodd. 
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Bron yn ddieithriad, roedd y bobl a fu’n ymwneud â’r ymchwil hwn yn canmol y broceriaid 

eu hunain, ac yn credu bod y rôl o fudd i’r system iechyd a gofal leol. Yn fwyaf arbennig, 

mae’r bobl yn credu bod rôl y brocer: 

 

 Yn darparu mwy o wybodaeth am y gwahanol wasanaethau, grwpiau a 

gweithgareddau sydd ar gael yn y gymuned ac yn cynyddu ymwybyddiaeth 

ohonynt 

 Yn hollbwysig er mwyn sicrhau bod yr wybodaeth hon yn gyfredol, ac yn sicrhau 

dealltwriaeth lawer gwell o’r hyn y mae’r gwahanol grwpiau a gwasanaethau’n ei 

wneud (gan gynnwys, er enghraifft, meini prawf atgyfeirio) er mwyn sicrhau bod 

atgyfeiriadau’n cael eu teilwra’n well ar gyfer anghenion unigolion sy’n defnyddio 

gwasanaethau 

 Yn llwyddo i ddysgu gweithwyr proffesiynol ym maes iechyd a gofal cymdeithasol 

sut i gael gwell mynediad at wasanaethau’r trydydd sector, a newid i ddefnyddio 

atebion mwy cymunedol ar gyfer eu cleientiaid, ac 

 Yn gweithio’n dda ochr yn ochr â gweithwyr proffesiynol ym maes iechyd a gofal 

cymdeithasol, boed mewn timau diffiniedig (fel y Timau Adnoddau Cymunedol), 

neu ar sail ehangach er enghraifft gyda thimau gofal cymhleth a grwpiau 

proffesiynol (er enghraifft Nyrsys Ardal). 

 

Mae’r prosiect broceriaid wedi ceisio cyflawni nifer o ganlyniadau yn y tair sir, ond mae’n 

bwysig cydnabod hefyd bod pob sir yn canolbwyntio ar faterion gwahanol, gan 

adlewyrchu’r gwahanol gyd-destunau lleol a’r systemau iechyd a gofal cymdeithasol sy’n 

bodoli’n barod. Mae hyn wrth gwrs wedi golygu bod pob ardal yn rhoi pwyslais gwahanol 

ar y canlyniadau y maent wedi ceisio dylanwadu arnynt. 

 

Yn gyffredinol gwelsom y canlynol: 

 

 Mae 89% o’r rhai a ymatebodd i’r arolwg yn cytuno bod broceriaid yn helpu i 

deilwra cymorth yn well ar gyfer anghenion cleientiaid  

 Mae’r prosiect yn debygol iawn o fod wedi cynhyrchu enillion cadarnhaol am y 

buddsoddiad ariannol uniongyrchol dros y ddwy flynedd ddiwethaf 

 Mae 84% o’r staff yn cytuno bod y rôl wedi helpu i leihau dibyniaeth pobl ar 

wasanaethau statudol 

 Mae 88% o’r staff yn gweld rôl y brocer fel galluogwr allweddol er mwyn rhannu 

gwybodaeth rhwng asiantaethau 

 

Er hyn, mae rhannu gwybodaeth yn dal yn dipyn o her i lawer o gymunedau gofal ac yn wir 

ar draws y system iechyd a gofal yng Ngorllewin Cymru. Er bod rhywfaint o gynnydd 

cadarnhaol wedi’i wneud yn y ddwy flynedd ddiwethaf (a mwy na hynny yn Sir Benfro) o 

ganlyniad i weithredu rôl y brocer, mae rhagor o waith i’w wneud. Yn fwyaf arbennig, 

datblygu mecanwaith ar gyfer cofnodi gwybodaeth gyfredol sy’n hygyrch i bob gweithiwr 

proffesiynol ym maes iechyd a gofal, ac sy’n rhoi adborth mwy rheolaidd a systematig 

ynglŷn â sut y mae cleientiaid wedi ymwneud â gwasanaethau a’r canlyniadau personol y 

maent wedi’u sicrhau. Bydd datblygu ‘Infoengine’5 o gymorth, ond bydd sicrhau bod yr 

wybodaeth sydd yn y cyfarwyddiadur mor gyflawn a chyfredol ag sy’n bosibl yn dal yn her. 

 

5 Cyfarwyddiadur ar-lein o wasanaethau Trydydd Sector yng Ngorllewin Cymru sydd wedi cael ei ddatblygu fel rhan o’r 

prosiect broceriaid. 



 

 Gwerthusiad o Froceriaid Iechyd a Gofal Cymdeithasol y Trydydd Sector yng Ngorllewin Cymru – Adroddiad Terfynol 10 

 

Un amcan pwysig wrth fuddsoddi yn rôl y brocer oedd hwyluso cynnydd yng nghapasiti’r 

trydydd sector, er mwyn cefnogi’r system iechyd a gofal ehangach yn well. Mae hyn yn 

arbennig o bwysig mewn amgylchedd lle mae galw cynyddol ac anghynaliadwy am 

wasanaethau statudol. Mae rôl y brocer wedi bod yn bwysig iawn drwy helpu i ddatblygu 

gwybodaeth lawer iawn mwy trylwyr am y capasiti wrth gefn (a thrwy hynny helpu i gynnal 

gwasanaethau) ynghyd â nodi meysydd angen nad ydynt yn cael eu diwallu. Fodd bynnag, 

er bod y broses o drosi’r wybodaeth hon i ddarpariaeth trydydd sector newydd a gwahanol 

wedi dechrau, bydd yn cymryd mwy o amser i’r wybodaeth honno fwydo i mewn i brosesau 

comisiynu a gwneud penderfyniadau ar lefel sirol. 

 

Er hyn, gwelsom dystiolaeth fod y rôl yn llwyddo i alluogi newid ehangach yn y system, a 

rhai arwyddion cynnar bod yr amodau iawn yn cael eu creu er mwyn gwneud i hyn 

ddigwydd yn y tymor hwy. Mae’r rhain yn cynnwys: 

 

 Y rôl yn cael ei gweld fel rhan annatod o dimau iechyd a gofal cymdeithasol 

 Darparu ffynhonnell gyfredol o wybodaeth am wasanaethau’r trydydd sector 

 Cryfhau cydweithrediad rhwng sectorau, a 

 Gweithio gyda chleientiaid ac ymarferwyr fel ei gilydd. 

 

Credwn fod y canlyniadau rydym wedi’u gweld yn y pedwar maes hyn yn rhoi cryn dipyn o 

hyder i ni y gallai rhai o’r canlyniadau anos eu cyrraedd ym mhob rhan o’r system gael eu 

cyflawni yn y dyfodol pe bai rôl y brocer yn parhau. 

 

Mae canfyddiadau’r gwerthusiad hwn hefyd yn dangos bod rhai camau cadarnhaol wedi 

cael eu cymryd er mwyn integreiddio gwaith comisiynu ar draws sectorau, ond mae angen 

gwneud rhagor. Mae’r broceriaid yno i helpu i nodi bylchau a chyfleoedd, ac i hwyluso mwy 

o gydweithredu ar lefel cleientiaid unigol. Fodd bynnag, mae angen ymrwymiad hefyd ar 

lefel fwy strategol, er mwyn sefydlu cynllun clir ar gyfer defnyddio’r cydweithredu hwnnw i 

sbarduno proses newid drwy’r system gyfan. Roedd llawer o’r bobl y buom yn ymwneud â 

hwy yn ystod y gwerthusiad hwn yn gallu nodi enghreifftiau o weithredu cynnar yn y maes 

hwn, ond yn cydnabod ei bod yn debygol y bydd yn rhaid i ni aros am ychydig eto cyn y 

gwelwn fanteision cydweithredu cryfach ar raddfa ehangach. 

 

Beth all eraill ei ddysgu o brofiad y broceriaid? 

Drwy gydol y gwerthusiad hwn, rydym wedi ceisio deall y ffactorau sydd wedi cyfrannu tuag 

at lwyddiant rôl y brocer ac a fyddai’n golygu, beth bynnag yw’r cyd-destun lleol neu’r 

systemau gofal a chymorth presennol, y gellid cynnal a mabwysiadu’r rôl yn llwyddiannus 

yn rhywle arall. Y ffactorau hyn yw: 
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1. Datblygu ymddiriedaeth a hygrededd yn gynnar yn y gymuned iechyd a gofal 

cymdeithasol drwyddi draw, a dal i gadarnhau a chryfhau hyn dros gyfnod fel bod y 

broceriaid yn gallu gweithio ar sail gyfartal yn y broses ofal 

2. Bod yn weledol, drwy rannu lleoliad neu drwy system o weithio wrth sawl gweithfan 

gyda’r gwasanaethau cymdeithasol, timau gofal sylfaenol, canolfannau cyswllt, staff 

ysbytai a / neu dimau cymunedol 

3. Taflu’r rhwyd yn eang, gan edrych ar gyfleoedd a pherthnasoedd yn y gymuned gofal 

a chymorth yn ei chyfanrwydd, a gweithio mewn cysylltiad agos â’r Cynghorau 

Gwirfoddol Sirol a’r Trydydd Sector yn ehangach er mwyn cyfuno’r rhai sy’n 

ychwanegu’r gwerth mwyaf 

4. Chwilio am gyfleoedd i rwydweithio a dod â phobl at ei gilydd i weithio ar brosiectau 

neu fentrau penodol, megis mynd i’r afael ag anghenion nad ydynt yn cael eu diwallu 

(trafnidiaeth, clybiau cinio, cyfeillio, gwasanaethau mewn cymunedau gwledig) yn 

enwedig lle mae gwaith yn cael ei wneud yn barod ar lefel leol 

5. Datblygu casgliad canolog a chyfredol o wybodaeth ac adnoddau cymunedol, a sicrhau 

ei fod ar gael i ymarferwyr iechyd a gofal cymdeithasol. Dylai gynnwys gwybodaeth 

ynglŷn â pha wasanaethau sydd ar gael, ond hefyd, yn bwysicach na hynny, pa 

ganlyniadau y maent yn eu cael 

6. Sicrhau bod trefniadau rheoli priodol yn bodoli ar gyfer y broceriaid fel sail i brosesau 

comisiynu’r awdurdodau lleol 

7. Sefydlu systemau monitro a gwerthuso parhaus, yn enwedig mewn cysylltiad â 

chanlyniadau cleientiaid, lles, a gallu gwasanaethau yn y sector statudol a’r trydydd 

sector i addasu i anghenion sy’n newid mewn cymunedau lleol 

8. Gosod y rôl mewn lle canolog iawn o fewn gweledigaeth ehangach ar gyfer datblygu 

cymunedol a chyfranogi gweithredol, er mwyn cynhyrchu gwerth tymor hwy i 

unigolion, cymunedau a gwasanaethau cyhoeddus. 

 

Wrth edrych ymhellach i’r dyfodol, mae nifer o gyfleoedd hefyd i gryfhau rôl y broceriaid a 

sicrhau ei bod yn cael ei gosod ar sylfaen gadarnach ym mhob Sir. Mae’r cyfleoedd hyn yn 

cynnwys: 

 

1. Cyflwyno trefniadau a mecanweithiau monitro canlyniadau personol er mwyn tracio a 

chofnodi ymgysylltiad pobl â gwasanaethau, a’r buddion 

2. Parhau i roi Infoengine ar waith fesul cam, a sicrhau bod y systemau priodol yn eu lle 

er mwyn cadw’r wybodaeth yn berthnasol ac yn gyfredol 

3. Ymdrechion parhaus i gychwyn deialog gyda chomisiynwyr y trydydd sector er mwyn 

sicrhau bod modd rhoi sylw i feysydd ag angen heb gael ei ddiwallu a nodwyd yn lleol 

ar lefel fwy strategol a darparu gwybodaeth ar gyfer cynlluniau comisiynu ehangach 

4. Datblygu achos busnes cadarnach ar gyfer y rôl yn seiliedig ar ganfyddiadau’r 

gwerthusiad hwn, ac yn cynnwys y gwerth cymdeithasol ehangach sy’n cael ei 

gynhyrchu o ganlyniad i gysylltu pobl â gwasanaethau sy’n hyrwyddo cyfranogiad 

mewn cymunedau, rhyngweithio cymdeithasol, byw’n annibynnol a gwell lles. 
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Ar sail y dystiolaeth o’r gwerthusiad hwn, rydym hefyd yn ffyddiog bod cryn botensial i rôl y 

brocer chwarae rhan yn natblygiad cymunedau cryfach a gwytnach yn y tymor hwy, a helpu 

i drawsnewid ansawdd gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru a thu 

hwnt. 
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1 Am y rhaglen 

Mae Broceriaid Iechyd a Gofal Cymdeithasol y Trydydd Sector wedi cael eu sefydlu yn 

siroedd Penfro, Ceredigion a Chaerfyrddin yng Ngorllewin Cymru. Mae’r rôl wedi bod yn 

weithredol yn Sir Benfro er 2009, â chyllid ar gyfer dwy swydd yn y sir hon yn dod o’r 

Rhaglen Gofal Iechyd Parhaus. Yn dilyn llwyddiant y rôl, wrth gael y trydydd sector i 

ymwneud mwy â chynllunio gofal a sicrhau mwy o gydweithio rhwng gwahanol sectorau yn 

Sir Benfro,6 llwyddwyd i sicrhau cyllid o Gronfa Gymdeithasol Ewrop i sefydlu dwy swydd 

yng Ngheredigion a thair yn Sir Gaerfyrddin. Mae’r cyllid hwn ar gael tan fis Rhagfyr 2014. 

 

Mae broceriaid y trydydd sector yn rhan o’r weledigaeth strategol ehangach ar gyfer iechyd 

a gofal cymdeithasol yng Nghymru. Mae’r trefniadau presennol i ddiwygio gwasanaethau 

iechyd a gofal yng Nghymru (a thrwy’r Deyrnas Unedig mewn gwirionedd) yn gwneud 

integreiddio iechyd a gofal cymdeithasol yn rhan ganolog o’r broses o wella ansawdd a 

chynhyrchiant gwasanaethau lleol. Mae gwaith ymchwil blaenorol wedi dangos y potensial 

sylweddol y gall modelau darparu gwasanaeth mwy integredig ei gynnig o ran lleihau 

gwariant cyhoeddus ac, yr un pryd, gwella canlyniadau ac ansawdd bywyd defnyddwyr 

gwasanaethau. Mae dysgu o lwyddiannau eraill a nodi sut y gellir mabwysiadu 

gwasanaethau integredig yn ehangach yn sbardun pwysig ar gyfer newid. Yn fwyaf 

arbennig, mae’r gwerthusiad hwn yn ceisio deall a diffinio’r ffactorau sy’n rhwystro gwaith 

partneriaeth llwyddiannus, a sut y llwyddwyd i’w goresgyn, a nodi’n glir pam y mae 

integreiddio’n dda i wasanaethau cyhoeddus (a sut y gall rôl y brocer hwyluso hyn). 

 

Prif nod rôl y brocer yw sicrhau bod y gwasanaethau y gall y trydydd sector eu darparu er 

mwyn cefnogi iechyd a gwasanaethau cymdeithasol yn cael eu cydnabod a bod y defnydd 

gorau’n cael ei wneud ohonynt. Mae hyn yn cynnwys gweithio mewn cysylltiad 

uniongyrchol â’r rhai sydd angen cymorth, a darparu gwybodaeth iddynt, yn ogystal â 

darparu pont rhwng gwasanaethau statudol a’r trydydd sector drwy weithio ochr yn ochr ag 

ymarferwyr iechyd a gofal cymdeithasol, ac â’r cynghorau gwasanaethau gwirfoddol 

perthynol, ac mewn cysylltiad agos â hwy. Mae’r broceriaid yn dod â dealltwriaeth fanwl o 

asedau ac adnoddau’r gymuned leol, gan helpu i addysgu ac arwain y timau gofal y maent 

yn gweithio gyda hwy, nodi bylchau yn y galw am wasanaethau a’u cyflenwad, a helpu i 

ddatblygu’r trydydd sector fel rhan allweddol o’r system ofal. 

 

Yn Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro, mae broceriaid yn gweithio’n bennaf mewn Timau 

Adnoddau Cymunedol integredig ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol, ond yng 

Ngheredigion maent yn gweithio gyda gwahanol dimau gofal cymhleth a Thimau 

Amlddisgyblaethol sydd wedi’u lleoli mewn meddygfeydd ac yn y gymuned. 

 

Mae gan y trydydd sector ran bwysig i’w chwarae yn y gwaith o atal gwaeledd, symud 

gwasanaethau’n nes at gartrefi pobl, a chynnwys pobl yn y broses o gynllunio a darparu 

gofal. Mae rôl y broceriaid yn cefnogi gweledigaeth strategol y rhanbarth a’r cyfarwyddyd 

cenedlaethol i weithio fel un corff cydlynus er mwyn sicrhau bod y sefydliad mwyaf priodol 

 

6 Developing community resource teams in Pembrokeshire, Wales: Integration of health and social care in 

progress, The Kings Fund, 2013. 

Rhan 1: Cyflwyniad a chyd-destun 
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yn darparu’r gofal mwyaf priodol. Mae rolau’r broceriaid hefyd yn ceisio annog hunanofal, 

gwneud gwell defnydd o asedau unigol a chymunedol, helpu unigolion i fyw bywydau mwy 

annibynnol a hyrwyddo gwytnwch cymunedol. 

 

2 Y Cyd-destun Ehangach 

2.1 Iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru 

Amcangyfrifir bod y llywodraeth yn gwario tua £9 biliwn y flwyddyn ar iechyd a gofal 

cymdeithasol.7 Mae tua 10.6% o’r gwariant hwn (£957 miliwn) yn cael ei wneud yn siroedd 

Penfro, Ceredigion a Chaerfyrddin, ac mae hyn yn cyfateb i tua £2,495 y pen o’r boblogaeth 

(y cyfartaledd cenedlaethol yw £2,947). Mae tua 12.5% o boblogaeth Cymru’n byw yn y tair 

sir hyn - Ceredigion, Penfro a Chaerfyrddin – ac maent yn cynnwys llawer o gymunedau 

bach a gwledig. Yn fwyaf arbennig, mae 62% o boblogaeth Ceredigion yn byw mewn 

pentrefi a phentrefannau gwasgaredig ac mewn anheddau ynysig, o gymharu â 23% yn Sir 

Gaerfyrddin a 36% yn Sir Benfro.8  

 

Yn ôl yr ystadegau cenedlaethol, mae iechyd cyffredinol poblogaeth Gorllewin Cymru yn 

debyg i gyfartaledd Cymru os nad yn well. Roedd disgwyliad oes dyn yn 2010-12 ychydig 

yn uwch na’r cyfartaledd ar gyfer Cymru yn Sir Benfro a Cheredigion, ac nid oedd yn 

wahanol iawn i’r cyfartaledd yn Sir Gaerfyrddin. Y disgwyliad oes ar gyfer merched yn yr un 

cyfnod yng Ngheredigion oedd un o’r ddau oedd yn gydradd uchaf yng Nghymru, ac nid 

oedd yn wahanol iawn yn Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin ychwaith. Roedd y sgorau lles ar gyfer 

2011 a 2012 yn uwch na’r cyfartaledd ar gyfer Cymru yn Sir Benfro, sy’n dangos gwell 

iechyd meddwl a lles yn y sir hon, ac roedd y sgorau yng Ngheredigion a Sir Gaerfyrddin yn 

debyg iawn i’r cyfartaledd ar gyfer Cymru.  

 

Mae pobl sydd dros 16 oed yng Ngorllewin Cymru hefyd yn fwy corfforol egnïol nag yn 

unrhyw ran arall o Gymru, ac yn llai tebygol o ysmygu neu yfed mwy o alcohol na’r 

canllawiau sy’n cael eu hargymell. Mae mynediad at driniaeth mewn ysbyty hefyd ychydig 

yn well na’r cyfartaledd ar gyfer Cymru â chyfran lai o bobl yn aros am fwy na 26 wythnos 

cyn dechrau triniaeth, a mwy o gleifion yn cael eu trin am bob gwely ysbyty GIG ym Mwrdd 

Iechyd Hywel Dda (48.9) o’i gymharu â Chymru’n gyffredinol (43.2). 

 

Fodd bynnag, er y ffigurau trawiadol hyn, mae cryn dipyn o amrywiadau o hyd o ran statws 

iechyd ym mhob sir, ynghyd â phroblemau sylweddol yn ymwneud â mynediad at ofal a 

chymorth o ganlyniad i’r lleoliad gwledig ac oherwydd effeithiau poblogaeth sy’n cynyddu 

ac yn heneiddio. Gwelwyd gostyngiad yn nifer y bobl hŷn a oedd yn cael eu cefnogi yn y 

gymuned ym mhob un o’r tair sir rhwng 2010-11 a 2012-13, o’i gymharu â chynnydd o 

6.1% ym maint y boblogaeth dros 65 oed yn yr un cyfnod. Yn ychwanegol at hyn, yn 2011-

12, dim ond tua 2.6% o gyfanswm y gwariant statudol ar iechyd yng Nghymru gafodd ei 

ddyrannu i iechyd cyhoeddus a gwaith atal sylfaenol. 

 

 

7 https://statscymru.cymru.gov.uk/Catalogue/Health-and-Social-Care  

8 http://www.arsyllfawledigcymru.org.uk/ystadegau-gwledig  
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Yng Nghymru, yn ôl yr adroddiadau, mae 79% o’r bobl sydd angen gofal cymdeithasol dros 

65 oed, a chan fod y disgwyliad oes ym mhob un o’r tair sir yn sylweddol uwch na’r 

cyfartaledd cenedlaethol (mae’r disgwyliad oes yng Ngheredigion yn un o’r rhai uchaf yn y 

wlad - 84 ar gyfer merched a bron i 80 ar gyfer dynion) disgwylir y bydd yr angen am ofal 

cymdeithasol ar gyfer poblogaeth sy’n heneiddio’n cynyddu’n sylweddol. Er hyn, mae pob 

un o’r tair sir yn cefnogi llai na’r cyfartaledd cenedlaethol o 7.5% o bobl hŷn, â Sir Benfro’n 

cefnogi tua 7.2%, Sir Gaerfyrddin yn cefnogi tua 6.2%, a Cheredigion yn cefnogi tua 5.2% yn 

unig; un o’r cyfraddau isaf yn y wlad. Mae hyn yn adlewyrchu’r angen presennol i’r 

gwasanaethau gofal cymdeithasol ac iechyd ddarparu gofal mwy effeithiol ac eang, sydd 

ddim ond yn mynd i gynyddu wrth i bobl ddechrau cyrraedd y disgwyliadau oes, ac yna 

mynd heibio iddynt. 

 

Law yn Llaw at Iechyd9 yw enw strategaeth bum mlynedd GIG Cymru ar gyfer gofalu am 

bobl hŷn, sy’n seiliedig ar ymreolaeth, tryloywder, integreiddio ac atal. Cyflwynwyd y 

strategaeth yn 2013 ac mae wedi cael ei chynllunio mewn ymateb i newidiadau demograffig 

lle mae mwy o bobl hŷn yn y boblogaeth nag erioed o’r blaen, “[er mwyn rhoi’r] rhai sy’n 

gweithio mewn gwasanaethau sylfaenol a chymunedol wrth y llyw”, a chaniatáu i weithwyr 

proffesiynol helpu unigolion i wneud y penderfyniadau sy’n iawn iddynt hwy. Mae hyn yn 

gydnaws iawn â chynllun broceriaid y trydydd sector, sy’n cynorthwyo staff rheng flaen i 

helpu’r claf i gynnal lefel o iechyd a lles yn y gymuned, yn ogystal ag annog integreiddio ar 

draws y sectorau. 

 

Mae adolygiad Williams, a gyhoeddwyd ym mis Ionawr eleni, yn cadarnhau cymaint o 

newidiadau y mae angen eu gwneud yn y sector cyhoeddus yn gyffredinol er mwyn darparu 

ar gyfer cynnydd yn y galw am wasanaethau ac ymdopi â hinsawdd ariannol sy’n mynd yn 

anos o hyd: 

 

“Ni all gwasanaethau cyhoeddus ymdopi â’r pwysau hyn ar eu ffurf bresennol ac o 

ran y modd y’u gweithredir. Nid oes bai ar neb am hynny. Yn benodol, nid yw’n 

feirniadaeth o’n gweision sifil sy’n darparu gwasanaethau cyhoeddus gwerthfawr ar 

y rheng flaen. Fel y cydnabuwyd gan lywodraethau eraill ledled y byd, mae angen 

sicrhau newid radical er mwyn i wasanaethau cyhoeddus oroesi mewn modd hyfyw 

a chynaliadwy a darparu’r math o wasanaeth cyhoeddus sy’n addas ar gyfer y 

dyfodol.”10 

 

Nid cyfrifoldeb y llywodraeth ganolog a llywodraeth leol yn unig yw’r newid hwn. Mae’n 

galw am newid yn y ffordd y mae gwasanaethau mewn gwahanol sectorau’n gweithio 

gyda’i gilydd. 

 

2.2 Rôl y trydydd sector 

Mae’r trydydd sector yng Nghymru’n chwarae rhan bwysig iawn drwy helpu pobl i gadw’u 

hannibyniaeth, i fod yn fwy gweithgar ac i gael mwy o foddhad o’u bywydau, yn ogystal ag 

 

9 http://wales.gov.uk/docs/dhss/publications/130521olderpeoplestrategycy.pdf 

10 Y Comisiwn ar Lywodraethu a Darparu Gwasanaethau Cyhoeddus, Adroddiad Cryno, Ionawr 2014. 
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amddiffyn pobl a theuluoedd sy’n agored i niwed, yn enwedig pan fônt mewn argyfwng. 

Mae’r trydydd sector yn cynnwys amrywiaeth o unigolion, sefydliadau a chymunedau, sy’n 

cynnwys ‘cymdeithasau cymunedol, grwpiau hunan-gymorth, mudiadau gwirfoddol, 

elusennau, cyrff crefyddol, mentrau cymdeithasol, mentrau cydweithredol a grwpiau 

cydfuddiannol’.11 Gall grwpiau a sefydliadau’r trydydd sector amrywio o ran eu ffurf 

sefydliadol neu gyfansoddiadol ac efallai y bydd ganddynt eu nodau a’u hamcanion 

penodol eu hunain, ond mae pob un yn rhannu’r nodweddion cyffredin a ganlyn: 

 

 Cyrff annibynnol, anllywodraethol 

 Wedi’u sefydlu’n wirfoddol, gan ddinasyddion sy’n dewis eu trefnu 

 Yn canolbwyntio ar werth ac yn cael eu cymell gan y dyhead i ddatblygu amcanion 

cymdeithasol, diwylliannol neu amgylcheddol 

 Wedi ymrwymo i ail-fuddsoddi eu gwargedion i ddatblygu’r amcanion hyn. 

 

O ganlyniad, mae’n anodd iawn amcangyfrif maint y trydydd sector a’i gyfraniad cyffredinol 

tuag at wella bywydau pobl. Mae cryn dipyn o dystiolaeth sy’n cadarnhau pa mor bwysig 

yw’r persbectif cymdeithasol er mwyn atal afiechyd, a helpu pobl i wella ar ôl salwch ac anaf 

(neu ddigwyddiadau eraill mewn bywyd megis galar neu golli gwaith). 

 

Amcangyfrifodd Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) fod incwm y trydydd sector 

yng Nghymru yn 2013 yn £1.6 biliwn, a bod y gwerth a gynhyrchir gan y sector yn £3.8 

biliwn.12 Mae tua 33,000 o sefydliadau trydydd sector yn gweithredu yng Nghymru ac, yn ôl 

cronfa ddata WCVA ar gyfer Cymru gyfan, roedd 10,713 o grwpiau a sefydliadau’n 

gweithredu yn Sir Benfro, Ceredigion a Sir Gaerfyrddin yn 2013.13 

 

Mae cyfle da i’r trydydd sector helpu i wella lles a chyfranogiad cymunedol, ond bydd yn 

wynebu nifer o heriau hefyd wrth geisio sicrhau bod y defnydd gorau’n cael ei wneud o 

gapasiti’r sector er mwyn cael cymaint o effaith ag sy’n bosibl mewn system gofal a 

chymorth gymhleth. 

 

2.3 Trawsnewid gofal cymdeithasol i oedolion 

Yn ogystal â hyn ceir ymrwymiad i ailgynllunio’r ffordd y mae gwasanaethau gofal 

cymdeithasol i oedolion yn cael eu darparu yng Nghymru, gan wneud gwell defnydd o 

sgiliau ac asedau’r bobl eu hunain yn eu cynllun gofal, a mabwysiadu model cymorth mwy 

cymunedol. Bydd hyn yn helpu i hwyluso newid o ddiwylliant sy’n dibynnu ar wasanaethau 

statudol, ac sy’n cyfeirio pobl at wasanaethau sydd ar gael yn barod, i ddull sy’n fwy 

seiliedig ar anghenion, lle mae cyfleoedd newydd a gwahanol i ddarparu gofal yn cael eu 

creu; mae’r sector yn mabwysiadu dull o ofalu sy’n canolbwyntio mwy ar ‘alluogi’ nag ar 

‘wneud’. 

 

11 Cyd-gynllunio’r Dyfodol: Rôl y Trydydd Sector mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn Hywel Dda, Bwrdd 

Iechyd Hywel Dda (a’i bartneriaid), Medi 2011. 

12 Adnodd Ystadegol y Trydydd Sector, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, 2013. 

(http://www.wcva.org.uk/media/173041/wcva_almanac_2012__2__web.pdf)  

13 http://www.wcva.org.uk/what-we-do/policy-and-influence/championing-the-third-sector?seq.lang=cy-

GB 

http://www.wcva.org.uk/media/173041/wcva_almanac_2012__2__web.pdf
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Mae hyn i’w weld yn y rhaglen Trawsnewid Gofal Cymdeithasol i Oedolion (TASC) yn Sir 

Gaerfyrddin sy’n seiliedig ar yr egwyddorion a ganlyn:14 

 

 Gwneud beth sy’n bwysig i’r unigolyn, yn hytrach na beth sy’n bwysig i 

wasanaethau statudol 

 Ystyried unigolion pwysig eraill, gan gynnwys gofalwyr 

 Hyrwyddo a gweithio er mwyn sicrhau safonau proffesiynol ac ymreolaeth  

 Gwneud pethau unwaith, gwneud pethau’n iawn  

 Cymryd rhan mewn gwaith amlddisgyblaethol – derbyn barn broffesiynol pobl 

eraill  

 Gwneud defnydd arloesol o’r gymuned  

 Sicrhau mynediad amserol a rhwydd, ag ymateb effeithiol.   

 

Mae’r egwyddorion hyn yn adlewyrchu’r weledigaeth ehangach er mwyn cynyddu cyfraniad 

y trydydd sector, a sicrhau ei fod yn gweithio mor effeithiol ag sy’n bosibl ochr yn ochr â 

gwasanaethau statudol. Mae’r rhaglen hefyd yn dangos, er bod rôl y broceriaid yn cael ei 

hystyried yn rôl ganolog er mwyn cyflawni hyn ym mhob un o’r tair sir yng Ngorllewin 

Cymru, ei bod yn bwysig sylweddoli bod angen nifer o newidiadau eraill hefyd er mwyn cael 

yr effaith a geisir – newidiadau sy’n ymwneud â systemau, trefniadaeth a darparu 

gwasanaethau. 

 

2.4 Datblygu pobl a chymunedau gwytnach 

Mae ymdeimlad cryf o gymuned yng Nghymru’n barod – mae 78% o bobl Cymru’n cytuno 

bod pobl o wahanol gefndiroedd yn cyd-dynnu’n dda, ac mae 80% ohonynt yn cytuno bod 

pobl yn eu hardal leol yn dangos parch tuag at ei gilydd ac yn ystyried eu teimladau.15 Mae 

pobl hŷn yn tueddu i fod â barn fwy cadarnhaol am bobl yn eu hardal leol na phobl iau. Ar 

gyfartaledd, mae 70% o bobl Cymru’n cytuno bod eu hardal leol yn cael ei chynnal a’i 

chadw’n dda (80% yn Sir Benfro), ond mae hyn yn amrywio cryn dipyn, gan ddibynnu ar y 

lleoliadau. 

 

Mae’r ymdeimlad hwn o gymuned yn darparu sylfaen gadarn ar gyfer llwyddiant rôl y 

broceriaid, ochr yn ochr ag integreiddiad ehangach iechyd, gofal cymdeithasol a’r trydydd 

sector. Mae buddsoddi mewn datblygu cymunedol yn cael lle amlwg yn barod mewn 

prosesau cynllunio lleol yng Nghymru, ac er bod rhagor o fuddsoddi’n cael ei groesawu 

bob amser, mae’r seilwaith presennol hwn yn darparu mecanwaith er mwyn cefnogi’r 

amcanion sy’n gysylltiedig â Broceriaid Iechyd a Gofal Cymdeithasol y Trydydd Sector. 

 

Yn ôl Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru dynion hŷn Cymru yw’r grŵp mwyaf unig o bobl yn y 

Deyrnas Unedig. Mae hon yn broblem sy’n cynyddu â 489,000 o bobl hŷn yn mynd i 

dreulio’r Nadolig ar eu pen eu hunain, yn ôl y Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol, o’i 

gymharu â 300,000 yn 2013. Amcangyfrifwyd bod 8,666 o’r rhain yng Nghymru.  

 

 

14 Transforming Adult Social Care Position Paper, Cyngor Sir Caerfyrddin, 12 Ebrill 2013. 

15 Arolwg Cenedlaethol Cymru, Ymchwil Gymdeithasol y Llywodraeth, Llywodraeth Cymru, 30 Mai 2014. 
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Nod “Y Strategaeth ar gyfer Pobl Hŷn yng Nghymru 2013-2023” gan Lywodraeth Cymru yw 

gwneud Cymru’n “lle gwych i fynd yn hen ynddo”. Mae’n nodi ffactorau cymdeithasol, 

ariannol ac amgylcheddol fel yr elfennau allweddol er mwyn sicrhau ansawdd bywyd da, 

sy’n hyrwyddo lles cadarnhaol. Mae’r papur yn nodi’r her dros gyfnod o 10 mlynedd o 

wneud Cymru’n lle cadarn, cefnogol a dymunol i fyw. 

 

Er mwyn datblygu cymuned gref, mae angen nodi a rheoli’r costau. Mae’r papur 

“Preventing Loneliness and Social Isolation: Interventions and Outcomes” (Windle et al, 

2014) yn trafod effaith ansawdd bywyd a llesiant, a sut y gall hyn gael effaith andwyol ar 

iechyd a chynyddu dibyniaeth ar wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. Un enghraifft o 

hyn yw’r ffaith fod gan unigolion unig bwysedd gwaed uwch na’u cymheiriaid llai unig. Mae 

hyn yn annibynnol ar oedran, rhyw, hil, ffactorau risg cardiofasgwlaidd (gan gynnwys 

ysmygu), meddyginiaethau, cyflyrau iechyd ac effeithiau symptomau iselder.   

 

Un ymyriad sy’n cael ei awgrymu yw “cyfeillio”. Gall y defnydd a wneir o gyfeillio amrywio 

o’r naill raglen i’r llall, ond yr un yw’r brif nod: cysylltu rhywun sydd mewn angen â 

gwirfoddolwr neu weithiwr cyflogedig er mwyn datblygu perthynas a chael ymweliadau 

rheolaidd. Mae Windle yn awgrymu y byddai gwasanaeth cyfeillio nodweddiadol yn costio 

tua £80 y person hŷn yn y flwyddyn gyntaf, ac y gallai arwain yn y pen draw at welliannau i 

ansawdd bywyd a fyddai’n arbed tua £300 y flwyddyn. Mae’r ffactorau sy’n cael eu hystyried 

yn cynnwys deiet, ymarfer corff, lles meddyliol a symudedd. 

 

Ar raddfa fwy, mae’r Second Half Foundation wedi cynhyrchu papur gwyn sy’n awgrymu y 

gall lleihau arwahanrwydd cymdeithasol ymhlith pobl hŷn drwy greu canolfannau lleol 

gynhyrchu enillion o dros 135% y flwyddyn i’r GIG a grwpiau comisiynu clinigol lleol. 

Agorodd y ganolfan Second Half ar 29 Hydref 2012. Mae ganddi 1470 o aelodau ac mae 

400 o bobl yn mynd iddi bob wythnos. Gan ddefnyddio costau y gwyddys eu bod yn 

gysylltiedig â thrin cleifion ar y GIG, gwnaeth y Second Half Foundation gyfrifiadau a oedd 

yn dangos arbedion o £647,129 gan ddim ond un ganolfan Second Half. Enghreifftiau o hyn 

yw’r dybiaeth y byddai sicrhau bod dim ond 10 person yn llwyddo i osgoi torri asgwrn drwy 

wneud ymarfer corff yn rheolaidd yn arbed £200,000, y byddai sicrhau bod hanner y rhai 

sy’n ymweld yn rheolaidd â meddygfeydd yn mynd yno o leiaf unwaith yn llai bob mis yn 

arbed £170,500, ac y byddai gwella lles meddyliol drwy leihau cysylltiad â gwasanaethau 

iechyd meddwl yn arbed £90,000. Mae hyn yn seiliedig ar wybodaeth a gasglwyd o’u 

canolfan yn Llundain, ond yr un yw’r egwyddor mewn rhannau eraill o’r Deyrnas Unedig.  

 

 

 

  



 

 Gwerthusiad o Froceriaid Iechyd a Gofal Cymdeithasol y Trydydd Sector yng Ngorllewin Cymru – Adroddiad Terfynol 19 

 

3 Cwmpas a phwrpas y gwerthusiad hwn 

Pwrpas y gwerthusiad hwn oedd asesu effaith broceriaid y trydydd sector ym mhob sir (ac 

yng Ngorllewin Cymru’n gyffredinol), gan gynnwys deall i ba raddau yr oedd y prosesau a 

oedd yn cael eu sefydlu er mwyn cyflawni’r effaith honno’n gweithredu fel y bwriedid iddynt 

wneud. 

 

Mae’r gwerthusiad yn ceisio mesur y rhyngweithiadau a’r perthnasoedd mewn system 

gymhleth a phroses newid barhaus. Dechreuodd ein gwaith ar ôl i rolau’r broceriaid gael eu 

sefydlu ym mhob un o’r tair sir. Mae’r ffactorau hyn yn dylanwadu ar y math o werthusiad yr 

oedd yn rhaid i ni ei wneud, pa fath o gyfaddawd roedd angen i ni ei wneud, a pha ddata y 

gellid eu casglu. 

 

Yn y cyd-destun hwn, prif nodau’r gwerthusiad hwn oedd: 

 

1. Penderfynu a yw’r model broceriaid wedi cael effaith ar ddefnyddwyr gwasanaethau 

ac, os hynny, pa effaith (o ran gwasanaethau wedi’u teilwra, cynhwysiant cymdeithasol 

a gwell iechyd a lles) 

2. Canfod a yw’r model broceriaid wedi effeithio ar wasanaethau o ran comisiynu 

gwasanaethau traddodiadol a diwallu anghenion nad oeddent yn cael eu diwallu cyn 

hyn  

3. Asesu’r effeithiau ar berthnasoedd gwaith rhwng y trydydd sector a gwasanaethau 

statudol  

4. Asesu a yw’r broceriaid yn dangos budd sylweddol drwy leihau’r galw am 

wasanaethau ffurfiol a gwella canlyniadau i bobl sydd angen cymorth 

5. Cymharu a gwrthgyferbynnu’r gwahanol ganlyniadau ac effeithiau yn y tair sir er 

mwyn nodi’r ‘cynhwysion’ craidd sydd eu hangen ar gyfer llwyddiant y model 

broceriaid (o ran y gallu i dyfu yn unol â’r anghenion, i addasu ac i fod yn hyblyg)).  

 

O ganlyniad, defnyddiwyd cyfuniad o ddulliau i gyflawni’r gwerthusiad o brosesau ac 

effeithiau. Roedd angen i’n dull gweithredu gydnabod y ffaith fod rôl y brocer yn cael ei 

chyflawni mewn system gymhleth o ryngweithiadau, a oedd yn amrywio gan ddibynnu ar yr 

ardal leol y cyflwynwyd y rôl ynddi. Roedd yn rhaid i ni sicrhau y byddai’r gwaith hwn yn 

darparu gwybodaeth ddefnyddiol ynglŷn â’r gwahanol ffyrdd y gall y rôl weithio’n 

ymarferol, ar sail y profiadau hyd yn hyn yn y tair ardal (a’r saith ardal leol sydd ynddynt), a 

ble mae’n bosibl i’r rôl gael yr effaith fwyaf yn y cyd-destun a’r rhyngweithiadau ehangach 

hyn. 

 

Cynhaliwyd y gwerthusiad mewn pedwar prif gam fel y nodir isod: 

 

Rhan 2: Dulliau gwerthuso 
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Ffigur 1: Trosolwg o ddulliau a chamau’r broses werthuso 

 

 

4 Sut y gwnaethom fesur gweithrediad ac effaith 

Fel rhan o’r cam cynllunio, aethom ati i fireinio a dilysu’r model rhesymeg drafft (fframwaith 

gwerthuso) a gynhyrchwyd ar gyfer y rhaglen broceriaid cyn i’r gwerthuso ddechrau. Mae’r 

fersiwn terfynol i’w weld yn ffigur 2. Mae’r cylchoedd porffor yn dangos yr allbynnau a’r 

canlyniadau hynny yr oedd arnom eisiau eu mesur yn fwyaf arbennig cyn diwedd y 

gwerthusiad, gan mai’r rhain oedd y meysydd a allai roi’r darlun gorau o’r effaith y gallai rôl 

y brocer ei chael. Er hyn, mae’n bwysig pwysleisio ein bod hefyd wedi ceisio gwerthuso pob 

un o’r canlyniadau arfaethedig sydd yn y fframwaith gwerthuso a disgrifir y rhain yn rhan 3 

yn yr adroddiad hwn. 

 

Defnyddiasom gyfuniad o ddata o ymatebion i arolygon (gan gynnwys staff o wahanol 

rannau o’r gymuned iechyd a gofal a chleientiaid a oedd wedi bod mewn cysylltiad ag un o 

froceriaid y trydydd sector), cyfweliadau, a gweithgareddau gweithdai, ynghyd â data 

atgyfeirio a nodiadau achos a gadwyd gan y broceriaid, er mwyn nodi’r dystiolaeth a’r 

canfyddiadau a gyflwynir yn yr adroddiad hwn yn erbyn pob un o’r mesurau proses a 

chanlyniadau. 

 

 



 

 Gwerthusiad o Froceriaid Iechyd a Gofal Cymdeithasol y Trydydd Sector yng Ngorllewin Cymru – Adroddiad Terfynol 21 

 

 

Ffigur 2: Fframwaith gwerthuso 
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5 Y data sy’n sail i’r canfyddiadau 

5.1 Trosolwg 

Mae canfyddiadau’r gwerthusiad hwn yn seiliedig ar ddata a thystiolaeth a gasglwyd drwy 

ymchwil sylfaenol. Rydym wedi gweld nifer o themâu cryf yn y data, ac mae’r rhain yn sail i’r 

canfyddiadau a gyflwynir yn rhan 3 o’r adroddiad. Gwnaethom hefyd ddadansoddi data 

eilaidd a ddarparwyd gan gyrff statudol a sefydliadau’r trydydd sector er mwyn asesu 

effaith rôl y broceriaid yn y system gofal a chymorth ehangach. 

 

5.2 Arolwg staff a gweithwyr proffesiynol 

Drwy gydol Ebrill a Mai anfonwyd arolygon ar-lein at tua 100 o ymarferwyr a phobl broffesiynol 

sy’n gweithio ym meysydd iechyd, gwasanaethau cymdeithasol a’r trydydd sector yn y tair sir lle 

mae rôl y broceriaid wedi cael ei sefydlu. Roedd yr arolwg ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg.  

 

Yna ym misoedd Hydref a Thachwedd cynhaliwyd yr arolwg eto. Anfonwyd yr arolwg at yr un 

rhai ag a ymatebodd i’r arolwg cyntaf, er mwyn canfod unrhyw newidiadau ym marn unigolion 

dros gyfnod, ac at nifer fach o ymarferwyr eraill. 

5.3 Cyfweliadau manwl 

Cynhaliwyd tri ar ddeg o gyfweliadau manwl dros y ffôn ym mis Mehefin, gan holi ystod o staff 

rheng flaen a rheolwyr ym mhob un o’r tair sir. Roedd y rhain yn gyfle i edrych yn fanylach ar 

faterion penodol yn ymwneud ag effaith y rôl a’r amrywiadau yn y ffordd y mae’r broceriaid yn 

gweithio ym mhob ardal. 

5.4 Arolwg cleientiaid 

Gwnaethom dreialu, ac yna ehangu, arolwg byr o gleientiaid sydd wedi cael cysylltiad ag un 

o Froceriaid y Trydydd Sector. Cynhaliwyd y cynllun peilot cychwynnol yn Sir Gaerfyrddin, 

yna cafodd yr arolwg ei ymestyn i Sir Benfro a Cheredigion. Fel yn achos yr arolwg staff a 

gweithwyr proffesiynol, roedd yr unigolion yn cael dewis a oeddent am gael yr arolwg yn 

Gymraeg neu yn Saesneg. Anfonwyd yr arolwg fel rhan o broses barhaus. Roedd y 

broceriaid yn gofyn i’w cleientiaid a fyddent yn fodlon cwblhau’r arolwg. Os oedd y 

cleientiaid yn dweud eu bod yn fodlon gwneud hynny yna câi’r arolwg ei anfon gan y 

Brocer gyda llythyr i’r cleient. Anfonwyd amlen barod at y cleient hefyd er mwyn iddo allu 

anfon yr arolwg yn uniongyrchol i Apteligen. Roedd hyn yn sicrhau bod yr ymateb yn 

ddienw ac, yn fwyaf arbennig, yn lleihau’r risg y byddai’r cleient yn teimlo na allai fod yn 

gwbl agored wrth ymateb. 

 

5.5 Gweithdai a digwyddiadau 

Yn ogystal â’r arolygon a’r cyfweliadau, cynaliasom nifer o ddigwyddiadau gyda 

rhanddeiliaid, a oedd yn cynnwys y broceriaid, rheolwyr prosiectau, comisiynwyr, hwyluswyr 

iechyd a llesiant o’r awdurdodau lleol neu’r cymdeithasau gwirfoddol, a chynrychiolwyr o’r 

gymuned iechyd a gofal a’r trydydd sector. Roedd y digwyddiadau fel a ganlyn: 

 

 Chwefror 2014: Sesiwn cynllunio a llinell sylfaen, ag 20 o staff yn bresennol ynddo o 

bob un o’r tair sir. Roedd y sesiwn hwn yn canolbwyntio ar flaenoriaethu a diffinio’r 
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mesurau gwerthuso, nodi gofynion casglu data, a gwneud asesiad cychwynnol o’r 

cynnydd a oedd wedi’i wneud ym mhob sir 

 Medi 2014: Gweithdy 2 awr gyda phob sir, er mwyn asesu cynnydd ers y llinell 

sylfaen, a chasglu gwybodaeth a thystiolaeth am weithrediad ac effaith 

 Tachwedd 2014: Digwyddiad dysgu a chyfnewid gwybodaeth rhwng y tair sir, â thua 

30 o staff yn bresennol ynddo o wahanol rannau o’r gymuned iechyd a gofal 

cymunedol yng Ngorllewin Cymru. Roedd y sesiwn hwn yn edrych yn ôl ar siwrnai 

pob sir, gan amlinellu rhai o’r prif heriau a’r ffactorau llwyddiant, ac roedd hefyd yn 

cynnwys trafodaeth ynglŷn â pha ffactorau fydd yn sicrhau bod y rôl yn gadael 

gwaddol hirdymor yn y dyfodol. 

 

5.6 Sampl yr arolwg 

Mae’r rhan hon o’r adroddiad yn cynnwys manylion am gyfradd ymateb yr arolwg staff a 

gweithwyr proffesiynol a pha mor gynrychioliadol oedd eu hymatebion.  

 

Derbyniwyd cyfanswm o 34 o ymatebion i’r arolwg cyntaf a 35 yn yr ail ran. O’r ymatebwyr 

hynny, cwblhaodd 18 y ddau arolwg. Oni nodir yn wahanol, mae’r dadansoddiad yn yr 

adroddiad hwn yn seiliedig ar fersiwn diweddaraf yr ymatebwyr i’r arolwg. Hynny yw, y 35 o 

bobl a gwblhaodd yr ail arolwg, ac 16 o bobl o don 1 na wnaethant gwblhau’r arolwg yn 

ddiweddarach yn yr ail don. Fel y gwelir o’r siart isod, roedd 22 o’r ymatebion yn cynrychioli 

Sir Gaerfyrddin, 21 ymateb ar gyfer Ceredigion ac 8 ar gyfer Sir Benfro. 

 

Dylid nodi bod nifer o’r cwestiynau yn yr arolwg yn rhai gorfodol, ond nad oedd hyn yn wir 

am bob ymateb, a didolwyd yr ymatebwyr yn wahanol drwy’r arolwg gan nad oedd pob 

cwestiwn yn berthnasol i bawb. Yn ychwanegol at hyn, roedd nifer fach o unigolion heb 

orffen yr arolwg cyfan ac, o ganlyniad, mae’n bosibl bod cyfanswm yr ymatebion i bob 

cwestiwn yn amrywio ychydig. 

 

Ffigur 3: Nifer a chanran yr ymatebion i’r arolwg fesul sir. 
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Wrth edrych ar rolau’r ymatebwyr, roedd y grŵp mwyaf yn cynnwys 22 o bobl (43%) a oedd 

mewn rolau ymarferwyr neu reolwyr iechyd neu ofal cymdeithasol, ac nid oedd unrhyw 

ymatebwyr a oedd yn aelodau o staff Cyngor Gwirfoddol Sirol. Y grŵp mwyaf ond un o 

ymatebwyr oedd Broceriaid y Trydydd Sector neu Reolwyr Prosiectau / Ardaloedd Lleol (11 

o ymatebion).  

 

 

Ffigur 4: Nifer a chanran yr ymatebion i’r arolwg fesul rôl. 

 

 

Gofynnwyd i’r rhai nad oeddent yn Froceriaid a oeddent yn aelod o Dîm Adnoddau 

Cymunedol. Dywedodd 55% o’r rhain wrthym eu bod yn rhan o’r Tîm Adnoddau 

Cymunedol. 

 

 

 

 

  



 

 Gwerthusiad o Froceriaid Iechyd a Gofal Cymdeithasol y Trydydd Sector yng Ngorllewin Cymru – Adroddiad Terfynol 25 

 

6 Gweithredu rôl y brocer 

6.1 Y prif ganfyddiadau 

 
 

 Mae mwy na 560 o’r defnyddwyr gwasanaeth newydd wedi cael cyswllt uniongyrchol â brocer 

yn ystod y flwyddyn ddiwethaf 

 Mae 84% o’r ymatebwyr i’r arolwg (staff) yn cael cysylltiad â brocer o leiaf ychydig o weithiau 

bob mis 

 Mae 84% o’r staff yn credu bod y berthynas gyda’r broceriaid yn gryf iawn 

 Mae 96% o’r staff yn cytuno bod broceriaid yn ffynhonnell bwysig ar gyfer gwybodaeth am 

gymorth yn y gymuned 

 

 

Yn gyffredinol, gwelsom dystiolaeth gref sy’n dangos bod rôl y brocer wedi cael ei rhoi ar 

waith yn unol â’r cynlluniau, ac yn unol â’r nodau a’r amcanion a roddwyd yng nghynlluniau 

cychwynnol y prosiect ac yn y ceisiadau am gyllid. Mae’r timau yn Sir Gaerfyrddin ac yng 

Ngheredigion wedi gwneud defnydd da o’r gwersi a ddysgwyd yn dilyn y gwaith yn Sir 

Benfro, ac wedi addasu’r wybodaeth ar gyfer eu cyd-destunau lleol eu hunain. 

 

Yn ystod 2014 mae’r broceriaid wedi cael cyswllt uniongyrchol ag o leiaf 560 o bobl sy’n 

derbyn gwasanaethau iechyd neu ofal cymdeithasol, gan ganolbwyntio’n benodol ar wella 

iechyd, helpu i fynd yn ôl i fyw’n fwy annibynnol, a mynd i’r afael â materion arwahanrwydd 

cymdeithasol. Y rhesymau mwyaf cyffredin dros ymwneud â brocer oedd rhesymau yn 

ymwneud â chynyddu cyswllt cymdeithasol (er enghraifft drwy gymorth cyfeillio, 

gweithgareddau dydd neu glybiau cinio), neu anghenion cymorth ar gyfer gofalwyr. 

 

Mae cynnydd cadarnhaol wedi’i wneud ym mhob un o’r tair Sir yng nghyswllt integreiddio’r 

rôl mewn timau iechyd a gofal cymdeithasol lleol, a gwelwyd tystiolaeth fod hyn wedi cael 

effaith uniongyrchol drwy hwyluso mynediad at wasanaethau mwy priodol sy’n rhoi sylw i 

anghenion cymdeithasol cleientiaid. Gwnaethpwyd hyn drwy gyfuniad o gyfarfodydd 1:1 

uniongyrchol gyda chleientiaid sy’n cael eu cyfeirio at y broceriaid, ymweliadau asesu ar y 

cyd â gweithwyr cymdeithasol, ac ymgysylltu wedi’i dargedu gyda thimau 

amlddisgyblaethol (megis gofal cymhleth yn y gymuned) a thimau adnoddau cymunedol. 

 

O ganlyniad i’w gwaith, mae’r broceriaid wedi dod yn adnodd lleol gwerthfawr er mwyn 

helpu i nodi bylchau yn y ddarpariaeth gwasanaethau – yn y gwasanaethau statudol ac yn y 

trydydd sector – a chasglu gwybodaeth berthnasol a chyfredol am wahanol wasanaethau 

cymunedol a grwpiau cymorth sydd ar gael a sut i gael mynediad atynt.  

 

Er mwyn gwerthuso i ba raddau y mae’r rhaglen broceriaid wedi cael ei gweithredu yn unol 

â’r bwriad, rydym wedi edrych ar bedwar prif amcan: 

Rhan 3: Canfyddiadau  
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1. Integreiddio’r rôl mewn timau iechyd a gofal cymdeithasol lleol 

2. Hwyluso mynediad at wasanaethau priodol 

3. Casglu gwybodaeth berthnasol a chyfredol 

4. Nodi bylchau mewn gwasanaethau 

 

6.2 Y daith tuag at weithredu 

Mae pob un o’r tair sir sy’n ymwneud â’r prosiect hwn wedi mynd ati i weithredu’r rôl mewn 

ffordd wahanol. Yn Sir Benfro, mae cyllid wedi bod ar gael ers mwy o amser ac nid oes 

cyfyngiadau amser. Yn Sir Gaerfyrddin, mae Timau Adnoddau Cymunedol wedi cael eu 

sefydlu ac mae’r broceriaid wedi bod yn ymgysylltu drwy’r timau hyn yn bennaf. Yng 

Ngheredigion, dim ond yn ddiweddar y mae’r Timau Adnoddau Cymunedol wedi cael eu 

sefydlu ac, o ganlyniad, mae gwaith y broceriaid wedi bod yn seiliedig ar ddull llawer 

ehangach o ymgysylltu ag iechyd a gofal cymdeithasol. Mae’r camau a’r cyflymder 

gweithredu felly wedi bod yn wahanol iawn. Ac o fewn yr amrywiadau hyn gwelwyd 

pwyslais gwahanol ar y prif ganlyniadau sydd bwysicaf ar gyfer y cyd-destun lleol. Fodd 

bynnag, nid ydym wedi gweld tystiolaeth sy’n awgrymu bod un dull yn amlwg yn well neu’n 

fwy effeithiol nag un arall. 

 



 

 Gwerthusiad o Froceriaid Iechyd a Gofal Cymdeithasol y Trydydd Sector yng Ngorllewin Cymru – Adroddiad Terfynol 27 

 

 

 

Mae’r diagram hwn yn dangos y daith 

weithredu yng Ngheredigion, a 

ddechreuodd yng Ngorffennaf 2010. 

Dechreuodd y broceriaid ar eu gwaith 

yn y sir hon yn Ionawr 2013 ar ôl 

sicrhau cyllid yn Hydref 2012. 

Nodweddir eu taith gan ymgysylltiad â 

gwahanol dimau gofal yn y gymuned, 

yn cael ei gefnogi gan weithgareddau 

codi ymwybyddiaeth a digwyddiadau 

rhwydweithio.  
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Mae’r diagram hwn yn dangos y daith 

weithredu yn Sir Gaerfyrddin, a 

ddechreuodd hefyd yn 2010. 

Dechreuodd y tri brocer ar eu swyddi yn 

y sir hon ym Mawrth - Ebrill 2013. 

Nodweddir eu taith gan integreiddiad y 

broceriaid mewn tri thîm adnoddau 

cymunedol a chyfarfodydd â 

meddygfeydd, atgyfeirio cleientiaid yn 

uniongyrchol gan staff iechyd a gofal 

cymdeithasol, ac ymweliadau asesu ar y 

cyd â gweithwyr cymdeithasol. 
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Mae rhan 4 o’r adroddiad hwn yn amlinellu prif ffactorau llwyddiant gweithredu rôl y brocer 

ym mhob un o’r tair sir. Yr hyn rydym wedi’i ganfod yw nad yw’r gyfres o ddigwyddiadau 

na’r dull a ddefnyddiwyd wedi cael llawer o effaith ar y gallu i gyflawni’r prif ganlyniadau. 

Cyn belled bod y ffactorau llwyddiant hynny’n cael eu cynnwys yn y broses o ddylunio a 

chynllunio’r rhaglen, rydym yn hyderus y bydd modd cyflawni’r canlyniadau arfaethedig. 

 

 

6.3 Integreiddio â thimau iechyd a gofal cymdeithasol 

Drwy gydol y gwerthusiad hwn rydym wedi gweld tystiolaeth gyson a chryf sy’n dangos pa 

mor dda y mae’r broceriaid wedi cael eu hintegreiddio mewn timau iechyd a gofal 

cymdeithasol lleol. Mae 84% o’r rhai a ymatebodd i’n harolwg staff a gweithwyr proffesiynol 

yn y tair sir yn cael cysylltiad ag un o froceriaid y trydydd sector o leiaf ychydig o weithiau 

bob mis, ac mae ychydig yn fwy na’u hanner yn cael cysylltiad yn wythnosol o leiaf. 

 

 

Ffigur 5: Nifer a chanran yr ymatebion i’r arolwg – amlder ymgysylltiad â Broceriaid Iechyd a Gofal 

Cymdeithasol y Trydydd Sector 

 

Mae 95% o’r ymatebwyr16 yn gwybod am y rôl ers dros flwyddyn erbyn hyn. Mae’r gweddill 

wedi bod yn ymwybodol o’r rôl ers o leiaf dri mis (ond llai na blwyddyn) ac mae hyn yn 

adlewyrchu’r ffaith fod y rôl wedi dal i sefydlu’i hun yn well mewn gwasanaethau statudol 

yn ystod y misoedd diwethaf. 

 

Daeth y rhan fwyaf o’r bobl a ymatebodd i’r arolwg yn ymwybodol o’r rôl drwy gyfarfod Tîm 

Adnoddau Cymunedol neu dîm amlddisgyblaethol neu gyfarfod cynllunio gofal arall, neu 

oherwydd bod y brocer yn gweithio yn eu sefydliad. Rydym wedi gweld cynnydd amlwg 

yng nghyfran y bobl sy’n dod yn ymwybodol o’r rôl drwy gyfarfodydd timau adnoddau 

cymunedol neu dimau amlddisgyblaethol o ganlyniad i ymdrechion parhaus i ymgysylltu â 

grŵp ehangach o weithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol drwy’r fforymau hyn. 

Yng Ngheredigion, lle nad yw timau adnoddau cymunedol wedi cael eu sefydlu tan nawr, 

mae’r broceriaid wedi bod yn llwyddiannus iawn wrth ymgysylltu â chydweithwyr iechyd a 

gofal cymdeithasol drwy ymwneud â chyfarfodydd Gofal Cymhleth yn y Gymuned, cysylltiad 

 

16 Nid yw’r canlyniadau hyn yn cynnwys ymatebion gan froceriaid a rheolwyr prosiectau. 
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rheolaidd â Nyrsys Ardal Band 7, a thrwy gysylltu â gwasanaethau ailalluogi a thimau 

rhyddhau o ysbyty. 

 

 
 

Ffigur 6: Nifer a chanran yr ymatebion i’r arolwg – ymwybyddiaeth o rôl y brocer 

 

Er bod y gwahanol siroedd yn amrywio, roedd y canlynol yn amlwg: 

 

 Yn Sir Gaerfyrddin roedd cyfran uwch a oedd wedi cael gwybod am y brocer gan 

fod y brocer yn gweithio yn eu sefydliad 

 Yng Ngheredigion roedd cyfran uwch a oedd wedi cael gwybod am y brocer drwy 

gysylltiad uniongyrchol gan y brocer, ac 

 Yn Sir Benfro roedd cyfran uwch a oedd wedi cael gwybod am y brocer gan eu bod 

yn rhan o dim adnoddau cymunedol neu gan eu bod yn ymwneud â’r cais 

gwreiddiol. 

 

Adlewyrchir y lefel gadarnhaol hon o integreiddio mewn timau a chryfder y perthnasoedd 

gwaith mewn nifer o sylwadau unigol: 

 

“Ro’n i’n gweithio yn y tîm adnoddau cymunedol cyn hyn. Mewnbwn gwych gan y 

brocer. Gwybodus iawn ac yn awyddus i ddod o hyd i ddewisiadau eraill i gleientiaid.” 

 

“Mae’r brocer yn dod i’n hadolygiadau achos bob mis i drafod unrhyw faterion 

perthnasol a chleientiaid arbennig. Mynediad uniongyrchol rhwng y cyfnodau hyn fel 

y bo’n briodol.” 

 

“Rwy’n cysylltu â hwy fel rhan o’m timau, rwyf hefyd yn cysylltu â’u rheolwr er mwyn 

sicrhau bod y gwaith monitro contractau’n cael ei gwblhau, ac rwyf hefyd yn cyfeirio 

atynt.” 

 

“Pan fo’n briodol, gofyn iddynt ymweld yn unigol neu ar y cyd â defnyddwyr 

gwasanaeth a fyddai’n cael budd o ymwneud mwy â’r gymuned leol. Mae’r brocer 
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wedi bod o gymorth mawr hefyd drwy nodi adnoddau cymunedol sydd ar gael yn 

ogystal â dangos unrhyw 'fylchau’” 

 

“Mae rôl broceriaid y trydydd sector yn Sir Benfro’n gweithio’n dda iawn, maent yn 

deall anghenion y cleientiaid ac yn cynnig nifer o wasanaethau i gefnogi anghenion 

yr unigolyn. Mae’r cyswllt rhwng PAVS ac [ein helusen] wedi cael ei ddatblygu yn 

ystod y blynyddoedd diwethaf ac maent wedi bod gefnogol iawn. Yn yr un modd mae 

CAVO yng Ngheredigion hefyd wedi’n hysbysu ynglŷn â chyfleoedd cydweithredol ac 

wedi gweithio gyda staff [ein helusen] mewn nifer o wasanaethau.” 

 

Wrth edrych ar gryfder y berthynas rhwng Broceriaid y Trydydd Sector ac iechyd a gofal 

cymdeithasol, mae’r arolwg diweddaraf yn dangos bod y rhan fwyaf o’r ymatebwyr (84%) yn 

rhoi sgôr o ‘5 (cryf)’ neu weddol gryf ‘4’ i’r berthynas.  

Ffigur 7: Cryfder perthnasoedd gwaith rhwng broceriaid ac iechyd a gwasanaethau cymdeithasol 

 

Edrychasom hefyd sut yr oedd hyn wedi newid yn ystod y chwe mis diwethaf. Mae’n amlwg 

nad yw’r berthynas yn cael ei hystyried yn ‘wan’ bellach, er bod gostyngiad bach wedi bod 

yng nghyfran yr ymatebwyr a roddodd y sgôr gryfaf. Mae’r newid hwn yn debygol o fod yn 

ganlyniad ar hap o ystyried maint sampl yr arolwg. 
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Ffigur 8: Newid yng nghryfder perthnasoedd gwaith rhwng broceriaid ac iechyd a gwasanaethau 

cymdeithasol 

 

Mae bod yn rhan annatod o’r tîm iechyd a gofal cymdeithasol yn cael ei ystyried yn rhan 

bwysig iawn neu bwysig i ryw raddau o’r hyn y mae broceriaid yn ei wneud gan 98% o’r 

ymatebwyr. Mae hwn yn ganlyniad rhagorol ac yn adlewyrchu’r gwaith da y mae’r timau 

wedi bod yn ei wneud er mwyn datblygu hyder ac ymddiriedaeth ymhlith gweithwyr iechyd 

a gofal proffesiynol, ac er mwyn dangos sut y gallant chwarae rhan ganolog yn y broses 

ofal. 

 

 

Ffigur 9: Pwysigrwydd y rôl fel rhan ganolog o’r broses ofal 

 

 

6.4 Hwyluso mynediad at wasanaethau priodol 

Ers eu sefydlu, mae’r broceriaid wedi cael cysylltiad uniongyrchol â thua 1,000 o unigolion 

yn y gymuned sydd ag anghenion iechyd a gofal cymdeithasol, ac mae llawer o rai eraill 
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wedi cael budd hefyd wrth i’r rôl gael ei hintegreiddio mewn timau iechyd a gofal lleol. 

Cyflawnwyd hyn drwy asesiadau 1:1 â chleientiaid (dros y ffôn neu wyneb yn wyneb), 

cyfarfodydd â gweithwyr gofal proffesiynol, darparu cyngor a chyfarwyddyd fel rhan o’r 

broses cynllunio gofal, codi ymwybyddiaeth, ac asesiadau ar y cyd â gweithwyr 

cymdeithasol. Mewn rhai ardaloedd, mae’r broceriaid wedi’u lleoli yn yr un swyddfa â 

gweithwyr cymdeithasol, ac mae hyn wedi bod yn ffactor pwysig er mwyn sicrhau 

llwyddiant. 

 

Dywedodd 57% o’r cleientiaid wrthym fod y cyngor a’r gefnogaeth a gawsant ar ôl 

ymwneud â’r brocer wedi bod o fudd mawr iddynt, a dywedodd 29% bod y cyngor a’r 

gefnogaeth wedi bod o fudd iddynt i ryw raddau. 

 

 

Ffigur 10: Y graddau y mae ymwneud â’r brocer wedi helpu i ddiwallu anghenion cleientiaid 

 

 

 

Enghraifft o achos: 

Mae Bernadette yn 41 oed a chafodd strôc fechan y llynedd. Mae’r strôc wedi effeithio ar ei golwg, ac 

mae wedi achosi rhywfaint o broblemau cof gweddilliol a’i gwneud ychydig yn simsan wrth gerdded. 

Mae wedi gorfod rhoi’r gorau i’w gwaith o ganlyniad i’r strôc ac nid yw’n cael unrhyw ofal na chyngor 

rheolaidd gan y GIG nawr. Mae gŵr Bernadette a’i dau blentyn ifanc yn helpu i ofalu amdani. 

Cyfarfu Brocer y Trydydd Sector â Bernadette a thrafododd ei sefyllfa bresennol, ei diddordebau, a beth 

roedd hi eisiau gallu ei wneud yn y dyfodol. O ganlyniad, llwyddodd y brocer i roi Bernadette mewn 

cysylltiad â gwasanaeth cynghori er mwyn adolygu’r budd-daliadau yr oedd ganddi hawl iddynt, a 

hefyd â gwasanaeth a fyddai’n gallu cynnig cymorth gofalwyr i’w phlant. Yn bwysig iawn, llwyddodd y 

brocer hefyd i awgrymu pa gamau y gallai Bernadette eu cymryd i’w helpu ar lwybr yn ôl i waith, gan 

gynnwys cymhwyster mewn iaith arwyddion a chyrsiau sgiliau eraill yr oedd ganddi ddiddordeb 

ynddynt. 

 

 

Mae’r enghraifft hon yn dangos ehangder yr wybodaeth y mae’r broceriaid wedi gallu ei 

chynnig, a sut y gellir defnyddio hyn i helpu pobl yn y gymuned i gael mwy o reolaeth dros 
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eu bywydau. Ac yn fwyaf arbennig, sut y gall y trydydd sector gynnig cyngor a chefnogaeth, 

ochr yn ochr â gwasanaethau’r sector statudol neu yn lle’r hyn sydd ar gael gan y sector 

statudol. 

 

Mae’r adborth yn dilyn ymatebion yr arolwg yn dangos bod gweithwyr proffesiynol wedi 

gweld gwelliant yng nghryfder perthnasoedd a chynnydd ym mhriodoldeb y defnydd o 

wasanaethau. 

 

“Rwy’n credu bod cyfarfodydd amlddisgyblaethol meddygon teulu (rhai’r '3 Ts' yn 

enghraifft wych o weithio amlddisgyblaethol a’u bod wedi sicrhau gwelliant sylweddol 

o ran y canlyniadau i ddefnyddwyr gwasanaethau a threfniadau gweithio dirwystr. Un 

o’r rhesymau pam y mae’r cyfarfodydd hyn yn gweithio cystal yw bod brocer y 

trydydd sector yn gallu darparu mewnbwn cryno a phriodol yn ymwneud â 

gwasanaethau perthnasol y trydydd sector.” 

  

“Mae’r Brocer yn rhan o’r tîm ac mae’n mynd i’r 3 thîm amlddisgyblaethol a gynhelir 

yn wythnosol yn eu tro gan fod pob un ohonynt eisiau ei gael yn eu tîm, mae’n mynd 

i bob tîm amlddisgyblaethol ac mae’n cynnig dewisiadau amgen gwych i bobl.” 

 

“Mae cyfeirio i sylw’r trydydd sector yn cael ei ystyried yn llwybr priodol er mwyn 

gwella iechyd” 

 

“Mae bodolaeth Broceriaid y Trydydd Sector wedi galluogi dull mwy cydgysylltiedig ar 

gyfer y berthynas weithio. Er enghraifft, mae gwybodaeth am y sector wedi cael ei 

gynyddu yn y Timau Adnoddau Cymunedol, a thra mae’r Hwylusydd Iechyd a Lles 

(sy’n rheoli’r prosiect Broceriaid) yn mynd i gyfarfodydd fel y Bwrdd Iechyd a Gofal 

Cymdeithasol, mae creu ‘tîm’ sy’n gallu nodi a thargedu materion penodol wedi 

arwain at well canlyniadau. Un enghraifft o’r fath fyddai cynnal digwyddiad recriwtio 

gwirfoddolwyr ar y cyd. Ni all trefniadau o’r fath sy’n sicrhau gwell cyfathrebu ond 

cryfhau perthnasoedd.” 

 

 

6.5 Casglu gwybodaeth berthnasol a chyfredol 

6.5.1 Ffynhonnell wybodaeth am wasanaethau’r trydydd sector  

Mae’r agwedd hon ar weithredu rôl y broceriaid wedi bod yn llwyddiant pwysig yn ystod y 

ddwy flynedd ddiwethaf. Mae 94% o’r rhai a ymatebodd i’n harolwg yn teimlo bod hyn yn 

agwedd ‘bwysig iawn’ ar yr hyn y mae’r broceriaid yn ei wneud. 
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Ffigur 11: Pwysigrwydd y broceriaid fel ffynhonnell ar gyfer gwybodaeth gyfredol am wasanaethau’r 

trydydd sector  

 

Dywedodd 92% hefyd eu bod yn teimlo ei bod yn ‘bwysig iawn’ bod rôl y broceriaid yn 

ffynhonnell bwysig ar gyfer gwybodaeth am wasanaethau gofal a chymorth yn y gymuned, 

ac, fel y dengys y ffigur isod, mae 96% yn cytuno bod hyn yn wir. 

 

 

 

Ffigur 12: Llwyddiant rôl y broceriaid mewn cysylltiad â chasglu gwybodaeth berthnasol a chyfredol 
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Mae hyn wedi dangos tuedd weddol gadarnhaol o ran y cyfeiriad teithio yn ystod cyfnod y 

gwerthusiad hwn. 

 

 

Ffigur 13: Llwyddiant rôl y broceriaid mewn cysylltiad â chasglu gwybodaeth berthnasol a chyfredol 

– newid rhwng tonnau arolygon 

Mae’r sylwadau unigol hefyd yn dangos bod y Broceriaid yn cael eu gweld fel ffynhonnell 

dda ar gyfer gwybodaeth am y gwasanaethau sydd ar gael: 

 

“Rydym yn gwneud llawer o ddefnydd o frocer y trydydd sector yn ein gwasanaeth ni 

ac rydym yn gwerthfawrogi ei wybodaeth a’i gymorth yn fawr iawn, hyd yn oed wrth 

ateb cwestiwn cyffredinol ynglŷn â sut i ddod o hyd i wasanaeth penodol, a gwyddom 

hefyd fod y broceriaid wedi creu argraff ar y defnyddwyr gwasanaeth rydym wedi’u 

cyfeirio atynt a’u bod yn eu gwerthfawrogi’r gwasanaeth. Mae’n gwneud ein gwaith 

ni’n llawer haws. Diolch.” 

 

“dolen gyswllt rhwng gwasanaethau/sefydliadau statudol a darparwyr y trydydd 

sector.  gwybodaeth gyfredol ynglŷn â gwasanaethau cymunedol yn ein hardal” 

 

“Wedi codi ymwybyddiaeth o’r adnoddau cymunedol gwerthfawr a allai fod o fudd i 

bobl yn yr ardal. Yn aml iawn mewn ffordd adweithiol” 

 

“yn dechrau datblygu darlun cliriach o’r ddarpariaeth” 

 

“Adnodd gwerthfawr sy’n cynnig cyngor a gwybodaeth.” 

 

 

6.5.2 Datblygu cyfarwyddiadur gwasanaethau 

Mae cyfeiriadur cyflawn o wasanaethau lleol sydd wedi cael ei ddatblygu ac sydd ar gael i'r 

holl bartneriaid allweddol, yn gaffaeliad pwysig sy'n ategu'r gwaith mae'r broceriaid yn ei 

wneud. Mae'r cyfeiriadur, a elwir yn ‘infoengine’ (www.powys.info-engine.org.uk) ar gael ar-
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lein a'i nod yw tynnu sylw at y ‘gwasanaethau gwych ac amrywiol' sydd ar gael i bobl yn eu 

cymunedau, a darparu gwybodaeth berthnasol am bob gwasanaeth fel y gall pobl (darpar 

ddefnyddwyr y gwasanaeth a gweithwyr iechyd a gofal proffesiynol) wneud dewisiadau 

gwybodus am ba wasanaethau fyddai orau i'w hanghenion unigol. Caiff pob cofnod a 

roddir yn 'infoengine' ei gynnal gan y sefydliad neu'r grŵp sy'n gyfrifol am ddarparu'r 

gwasanaeth. Mae'r adborth rydym wedi ei gael yn ystod y gwerthusiad hwn wedi dangos y 

bydd y cyfeiriadur yn helpu i fwyhau effaith rôl y broceriaid ac i sicrhau bod manteision 

cynaliadwy yn y tymor hir.  

 

 

“Er mwyn dal i gael rhyw fath o ddarpariaeth, a sicrhau bod pobl yn dal i gael eu 

cyfeirio at y math mwyaf priodol o faes gwasanaeth.  Er y bydd Infoengine ar gael, 

mae angen i’r staff fod yn ymwybodol o hyd o’r ddarpariaeth ac o’r manteision a 

ddaw yn sgil hyn.” 

 

“Gwybodaeth ynglŷn â pha wasanaethau sydd ar gael yn y trydydd sector, 

gwerthfawr iawn fel adnodd cyfeirio” 

 

“Golwg ar adnoddau cymunedol, mae’r cyfarwyddiadur gwasanaethau’n hanfodol a’r 

wybodaeth sylfaenol a roddir i’r Tîm Adnoddau Cymunedol gan fod ymarferwyr yn 

aml yn colli trac ar wasanaethau oherwydd y galw a’r newidiadau yn y gymuned.” 

 

 

6.6 Nodi bylchau mewn gwasanaethau 

Un o brif amcanion rôl y broceriaid yw helpu’r gymuned ofal i nodi meysydd lle nad yw 

angen yn cael ei ddiwallu, a gweithio gydag eraill yn y sector statudol a’r trydydd sector er 

mwyn helpu i ddatblygu gwasanaethau a chyfleoedd newydd. Mae’r agwedd hon ar y rôl yn 

un anodd iawn i’w mesur. 

 

Fodd bynnag, ein hasesiad ar hyn o bryd yw bod rhywfaint o waith rhagorol wedi ei 

ddechrau ym mhob ardal, ond bod angen rhagor o amser er mwyn dod â’r cyfan at ei 

gilydd yn fwy cydlynol ar lefel system. Gallwn fod yn hyderus felly bod rôl y broceriaid wedi 

helpu i sefydlu’r amodau cywir er mwyn helpu i nodi bylchau mewn gwasanaethau a 

hwyluso ymateb ar draws y sectorau, gan weithio’n fwyaf arbennig ochr yn ochr â 

hwyluswyr iechyd a lles a chydweithwyr eraill yn yr ardaloedd lleol. 

 

 

Yn ychwanegol at hyn, dangosodd yr ymatebion i’r arolwg y canlynol: 

 

 Mae 67% o’r bobl yn cytuno eu bod yn gwybod digon am fylchau yn y gwasanaeth 

sy’n cael ei ddarparu 

 Mae gan 65% o’r bobl ddigon o wybodaeth i fynd i’r afael yn fwy effeithiol ag 

angen nad yw’n cael ei ddiwallu  

 Mae 60% o’r bobl yn gwybod digon ynglŷn â sut y mae cleientiaid yn defnyddio 

gwasanaethau’r trydydd sector. 
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Mae cyfran y bobl sy’n cytuno â’r ddau ddatganiad cyntaf hefyd wedi cynyddu yn ystod y 

misoedd diwethaf. 

 

 

Ffigur 14: Gwybodaeth am fylchau mewn gwasanaethau a diwallu angen nad yw’n cael ei ddiwallu 

 

 

Ffigur 15: Gwybodaeth am fylchau mewn gwasanaethau a diwallu angen nad yw’n cael ei ddiwallu – 

newid rhwng tonnau’r arolwg 

Roedd y sylwadau a dderbyniwyd yn cynnwys y canlynol: 

 

“Helpu â chynaliadwyedd adnoddau, sicrhau bod cefnogaeth ar lefel is yn cael ei 

chynnig ac os oes bylchau mewn gwasanaethau bod y rhain yn cael eu hystyried ac 

yn cael eu cau os yw’n bosibl.” 
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“Mae rôl y brocer yn un arbenigol. Fel rheolwr ardal wledig rwy’n credu’n gryf bod y 

brocer yn hanfodol er mwyn nodi gwasanaethau sydd ar gael yn yr ardaloedd 

gwledig a nodi bylchau mewn gwasanaethau a gweithio gyda sefydliadau’r trydydd 

sector er mwyn sefydlu gwasanaethau i gau’r bylchau hynny.  Emma Clinker yw ein 

brocer trydydd sector. Mae’n aelod o’r Tîm Adnoddau Cymunedol ac mae’n 

chwarae rhan hollbwysig ynddo.” 

 

“trosolwg a gwybodaeth am y sector yn helpu i nodi bylchau a sicrhau bod llwybrau 

mynediad yn gliriach”  

 

“cefnogi datblygiadau mewn ardaloedd lleol er mwyn sicrhau bod anghenion nad 

ydynt yn cael eu diwallu yng nghyswllt gofal cymunedol/sylfaenol yn cael eu 

diwallu” 

 

“Codi ymwybyddiaeth o fylchau a darpariaeth sy’n cael ei dyblygu” 
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7 Sicrhau canlyniadau 

7.1 Y prif ganfyddiadau 

 

 Mae 89% o’r rhai a ymatebodd i’r arolwg yn cytuno bod broceriaid yn helpu i deilwra cymorth 

yn well ar gyfer anghenion cleientiaid 

 Mae’r prosiect yn debygol iawn o fod wedi cynhyrchu enillion cadarnhaol am y buddsoddiad 

ariannol uniongyrchol dros y ddwy flynedd ddiwethaf 

 Mae 84% o’r staff yn cytuno bod y rôl wedi helpu i leihau dibyniaeth pobl ar wasanaethau 

statudol  

 Mae 88% o’r staff yn gweld rôl y brocer fel galluogwr allweddol er mwyn rhannu gwybodaeth 

rhwng asiantaethau 

 

 

Bron yn ddieithriad, roedd y bobl a fu’n ymwneud â’r ymchwil hwn yn canmol y broceriaid 

eu hunain, ac yn credu bod y rôl o fudd i’r system iechyd a gofal leol. Yn fwyaf arbennig, 

mae’r bobl yn credu bod y rôl frocera: 

 

 Yn darparu mwy o wybodaeth am y gwahanol wasanaethau, grwpiau a 

gweithgareddau sydd ar gael yn y gymuned ac yn cynyddu ymwybyddiaeth 

ohonynt 

 Yn hollbwysig er mwyn sicrhau bod yr wybodaeth hon yn gyfredol, ac yn sicrhau 

dealltwriaeth lawer gwell o’r hyn y mae’r gwahanol grwpiau a gwasanaethau’n ei 

wneud (gan gynnwys, er enghraifft, meini prawf atgyfeirio) er mwyn sicrhau bod 

atgyfeiriadau’n cael eu teilwra’n well ar gyfer anghenion unigolion sy’n defnyddio 

gwasanaethau 

 Yn llwyddo i ddysgu gweithwyr proffesiynol ym maes iechyd a gofal cymdeithasol 

sut i gael gwell mynediad at wasanaethau’r trydydd sector, a newid i ddefnyddio 

atebion mwy cymunedol ar gyfer eu cleientiaid, ac 

 Yn gweithio’n dda ochr yn ochr â gweithwyr proffesiynol ym maes iechyd a gofal 

cymdeithasol, boed mewn timau diffiniedig (fel y Timau Adnoddau Cymunedol), 

neu ar sail ehangach er enghraifft gyda thimau gofal cymhleth a grwpiau 

proffesiynol (er enghraifft Nyrsys Ardal). 

 

Mae’r prosiect broceriaid wedi ceisio cyflawni nifer o ganlyniadau yn y tair sir, ond mae’n 

bwysig cydnabod hefyd bod pob sir yn canolbwyntio ar faterion gwahanol, gan 

adlewyrchu’r gwahanol gyd-destunau lleol a’r systemau iechyd a gofal cymdeithasol sy’n 

bodoli’n barod. Mae hyn wrth gwrs wedi golygu bod pob ardal yn rhoi pwyslais gwahanol 

ar y canlyniadau y maent wedi ceisio dylanwadu arnynt. 

 

Ar ddechrau’r gwerthusiad hwn gofynasom i grŵp o randdeiliaid o bob sir nodi’r 

canlyniadau yr oeddent yn rhoi’r flaenoriaeth uchaf iddynt, ac i hunanasesu’r cynnydd 

roeddent wedi’i wneud wrth geisio cyflawni pob un. Ailadroddwyd yr hunanasesiad saith 

mis ar ôl yr asesiad cychwynnol. 

 

Cyflwynir y canlyniadau isod. Mae’n bwysig cydnabod y bwriadwyd i ymarfer hunanasesu fel 

hwn fod yn gymharol, yn hytrach nag absoliwt, felly dylid cadw hyn mewn cof wrth 
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ddehongli’r canlyniadau. Gallwn weld bod pob sir yn teimlo eu bod wedi gwneud y 

cynnydd mwyaf hyd yn hyn yng nghyswllt codi ymwybyddiaeth a datblygu hygrededd 

ynglŷn â’r gwerth y gall y rôl ei gynnig, defnyddio adnoddau cymunedol yn fwy effeithiol, a 

datblygu perthnasoedd rhwng y trydydd sector a’r sector statudol. 

 

 

Allwedd (Sir Gaerfyrddin): 

Cylchoedd porffor = canlyniadau â blaenoriaeth 

Saethau ar y chwith = asesiad o gynnydd Chwefror 2014 

Saethau ar y dde = asesiad o gynnydd Medi 2014 

  

 

Allwedd (Ceredigion): 
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Cylchoedd porffor = canlyniadau â blaenoriaeth 

Dotiau glas = asesiad o gynnydd (y ddau ranbarth) Chwefror 2014 

Dotiau melyn a gwyrdd = asesiad o gynnydd rhanbarthau’r Gogledd a’r De Medi 2014 

 

 

Allwedd (Sir Benfro): 

Cylchoedd porffor = canlyniadau â blaenoriaeth 

Dotiau coch = asesiad o gynnydd Chwefror 2014 

Dotiau melyn = asesiad o gynnydd Medi 2014 

 

7.2 Codi ymwybyddiaeth o rôl y brocer 

Mae codi ymwybyddiaeth o’r broceriaid a’r gwaith y maent yn ei wneud wedi bod yn rhan 

ganolog o ymdrechion pob tîm dros y ddwy flynedd ddiwethaf. Mae hyn yn cael ei 

adlewyrchu yn y blaenoriaethau ar gyfer pob un o’r tair sir, ac mae hefyd yn un o’r meysydd 

lle mae pob tîm yn teimlo ei fod wedi gwneud y cynnydd mwyaf. Ceir tystiolaeth glir o hyn 

hefyd yn yr adborth a gawsom gan weithwyr proffesiynol rheng flaen ym maes iechyd a 

gofal cymdeithasol, fel y nodwyd yn gynharach yn adran 6.3 (integreiddio mewn timau 

iechyd a gofal cymdeithasol lleol). 

 

Mae dal i ganolbwyntio ar godi ymwybyddiaeth o’r rôl wedi bod yn ffactor llwyddiant 

arbennig i’r prosiect. Cydnabu’r timau yn gynnar iawn fod hyn yn bwysig iawn yn y cyfnod 

pan oedd y rolau’n cael eu sefydlu, ond bod angen dal i godi ymwybyddiaeth ar ôl i’r rôl 

gael ei sefydlu. Roedd hyn yn wir yn y tair sir, yn enwedig yng Ngheredigion lle nad oedd 

Timau Adnoddau Cymunedol wedi cael eu sefydlu. Yn y sir honno defnyddiwyd nifer o 

wahanol ffyrdd o godi ymwybyddiaeth, o’r rôl ei hun a hefyd o’r dewisiadau gofal a 

chymorth a oedd ar gael yn y trydydd sector. Roedd y rhain yn cynnwys: 

 

 Digwyddiadau ‘gwibrwydweithio’, er mwyn dod â staff o’r gwahanol sectorau at ei 

gilydd i ddysgu mwy am yr hyn y mae pobl eraill yn ei wneud 
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 Digwyddiad ‘cwrdd â’r arianwyr buddiannol’ er mwyn rhoi gwybodaeth gyfredol i 

weithwyr gofal proffesiynol ynglŷn â sut y gallant hwy neu eu cleientiaid gael cyllid ar 

gyfer anghenion cymorth penodol, megis cyfarpar yn y cartref i helpu rhywun i fod yn 

fwy annibynnol, a 

 Gweithdy ar gyfer cynghorwyr galar. 

 

Mae pob un o’r tair sir hefyd wedi gweithio’n galed er mwyn ymgysylltu â thimau gofal 

sylfaenol (gan gynnwys meddygon teulu, Nyrsys Practis a Rheolwyr Practis) ac mae hyn 

wedi bod yn ffordd effeithiol o gyrraedd rhagor o gleientiaid sydd ag anghenion cymorth 

cymdeithasol. 

 

Roedd llawer o bobl yn gweld Broceriaid y Trydydd Sector fel ffordd o nodi bylchau mewn 

gwasanaethau a gwella perthnasoedd gwaith rhwng sectorau, ac o fewn y trydydd sector ei 

hun. Fodd bynnag, mae’r dystiolaeth rydym wedi’i chasglu hyd yn hyn yn awgrymu bod 

rhagor o waith i’w wneud er mwyn sicrhau bod yr agwedd hon ar y rôl yn cael ei chynnwys 

mewn trefniadau comisiynu a chynllunio ehangach. 

 

7.3 Lleihau’r galw am wasanaethau statudol 

7.3.1 Effaith gyffredinol 

Mae’r trefniadau casglu data presennol ym meysydd iechyd a gofal cymdeithasol yn golygu 

ei bod bron yn amhosibl i ni olrhain cleientiaid unigol drwy eu rhyngweithiadau â gwahanol 

rannau o’r system iechyd a gofal.17 Yn ychwanegol at hyn, nid oedd cyflwyno trefniadau 

newydd ar gyfer casglu data ym meysydd iechyd a gofal cymdeithasol ac yn y trydydd 

sector er mwyn cyflawni hyn yn rhan o gwmpas y gwerthusiad hwn. 

 

Fodd bynnag, Mae lleihau’r galw am wasanaethau statudol yn cael ei ystyried fwyfwy fel 

rhan bwysig o waith y brocer, ac mae’r gyfran o’r bobl sy’n teimlo bod hyn yn rhan o’r hyn y 

mae’r rôl wedi’i gyflawni’n dangos ein bod yn mynd i’r cyfeiriad iawn. 

 

Roedd y sylwadau eraill a gawsom yn cynnwys y canlynol: 

 

“Yn helpu i roi llai o bwyslais ar wasanaethau ‘ffurfiol’ a mwy ar adnoddau 

‘cymunedol’” 

 

“Yn hwyluso cymorth gan y Trydydd Sector pan fo cleifion yn cael eu rhyddhau o’r 

ysbyty.” 

 

“Gwybodaeth am ddewisiadau cymorth gan y trydydd sector sydd ar gael yn y 

gymuned leol ac sydd drwy hynny’n lleihau dibyniaeth ar adnoddau’r Awdurdod 

Lleol.” 

 

 

17 Fe wnaethom edrych ar y posibilrwydd o gynnwys hyn yn y dadansoddiad ar gyfer y gwerthusiad hwn, ond oherwydd 

y gwahanol ddangosyddion unigolion sy’n cael eu defnyddio gan wahanol asiantaethau a’r ffordd y mae broceriaid yn 

cofnodi cyswllt â chleieintiaid ar systemau gofal cymdeithasol ar hyn o bryd, nid oedd yn bosibl cyfateb cleientiaid 

broceriaid â chofnodion y GIG neu gofnodion gofal cymdeithasol. 
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[Mewn ymateb i gwestiwn ynglŷn â’r peth mwyaf gwerthfawr y gall y Broceriaid ei gynnig i’w 

sefydliad] 

 

“Ymateb acíwt adnoddau cymunedol perthnasol fel rhan o atal derbyn ac ysbytai 

acíwt a chymunedol sy’n rhyddhau cleifion yn gynnar â chefnogaeth.”  

 

“Ehangu ymwybyddiaeth o rwydweithiau cymorth cymunedol. Ffynhonnell dda er 

mwyn dod â’r holl wybodaeth at ei gilydd. Cadw pobl yn egnïol yn y gymuned gyda’r 

nod o’u cadw allan o wasanaethau statudol” 

 

Mae’n amlwg hefyd bod pobl yn gweld gwerth lleihau costau: 

 

“angen adeiladu ar rôl y broceriaid er mwyn helpu i nodi bylchau, canfod atebion cost 

isel / dim cost ac ailfodelu’r gwasanaethau presennol” 

 

“Cymorth gwirfoddol ychwanegol er mwyn cefnogi pobl yn eu cartrefi, yn enwedig ar 

ôl cael eu rhyddhau o ysbyty acíwt neu gymunedol.” 

 

Nid oes llawer o amheuaeth ychwaith ein bod, drwy gysylltu pobl â gwasanaethau, 

gweithgareddau a grwpiau sy’n helpu i fynd i’r afael ag anghenion cymdeithasol (megis 

unigrwydd ac arwahanrwydd), yn debygol o weld effaith fwy hirdymor ar iechyd a lles, a 

gwell lefelau annibyniaeth. 

 

 

Enghraifft o achos: 

Mae Mrs E yn 69 oed ac wedi cael profedigaeth yn ddiweddar. Mae ei golwg yn wael ac roedd yn mynd 

yn bryderus iawn bob tro y byddai’n gorfod mynd allan o’r tŷ. Er iddi gael ei chyfeirio at wasanaeth 

iechyd meddwl lleol i helpu i reoli ei phryder, roedd Mrs E yn teimlo’n unig ac roedd yn dibynnu ar ei 

gofalwr proffesiynol am y rhan fwyaf o’i chyswllt cymdeithasol. Roedd hyn yn cael effaith andwyol ar ei 

hiechyd a’i lles. Daeth Brocer y Trydydd Sector yn ymwybodol o Mrs E mewn cyfarfod cynllunio gofal 

gyda staff iechyd a gofal cymdeithasol. Cysylltodd y brocer â Mrs E a thrafododd y gwahanol 

ddewisiadau a oedd ganddi. Cytunodd i roi cynnig ar wasanaeth cyfeillio lleol a oedd yn cael ei redeg 

gan un o sefydliadau’r trydydd sector. Byddai’r gwasanaeth yn helpu Mrs E i gael mwy o gyswllt â phobl 

eraill yn raddol, cael ei hyder yn ôl ac ymwneud mwy â gweithgareddau y tu allan i’r cartref a oedd o 

ddiddordeb iddi. Bydd hyn yn helpu i wella ei lles, bydd yn lleihau ei dibyniaeth ar gymorth proffesiynol 

a bydd yn ei galluogi i reoli ei hiechyd yn well yn y tymor hwy.  

 

 

 

Mae’r adborth a gawsom gan gleientiaid a oedd wedi bod mewn cysylltiad â brocer yn 

dangos mai’r prif reswm unigol dros atgyfeirio oedd cael cyswllt cymdeithasol â phobl eraill. 

Gwyddys bod hyn yn ffactor sy’n ysgogi lles ac mae unigrwydd hefyd yn gysylltiedig â 

chanlyniadau iechyd gwaelach.18 

 

 

18 Gweler er enghraifft, Five Ways to Wellbeing, New Economics Foundation, sydd ar gael yn: 

http://www.neweconomics.org/projects/entry/five-ways-to-well-being 
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Ffigur 16: Y rhesymau pam y cysylltodd un o Froceriaid y Trydydd Sector â chleientiaid  

 

Gallwn weld mai’r prif reswm pam y cysylltodd brocer â phobl oedd er mwyn ceisio annog 

rhyngweithio cymdeithasol â phobl eraill. Mae hyn yn gysylltiedig yn y bôn â’r ail brif 

reswm, sef adloniant a hamdden. Roedd 42% o’r ymatebion yn cyfeirio at y rhesymau hyn. 

Mae’r 26% sy’n dilyn yn cynnwys tri rheswm, sydd i gyd yn ymdrin â logisteg rheoli cyflwr 

iechyd hirdymor neu angen hirdymor am gymorth: cymorth ymarferol yn y cartref, 

symudedd a chludiant. 

 

Mae’r timau lleol yn gyffredinol hefyd yn gweld lleihau’r angen am wasanaethau iechyd a 

gofal cymdeithasol fel gwaith pwysig a gyflawnwyd gan y broceriaid. Mae 84% o’r rhai a 

ymatebodd i’r arolwg yn cytuno bod y rôl wedi helpu i leihau dibyniaeth pobl ar 

wasanaethau statudol. Mae hyn hefyd wedi cynyddu’n sylweddol yn ystod cyfnod y 

gwerthusiad. 



 

 Gwerthusiad o Froceriaid Iechyd a Gofal Cymdeithasol y Trydydd Sector yng Ngorllewin Cymru – Adroddiad Terfynol 46 

 

Ffigur 17: Effaith rôl y broceriaid ar y canlyniadau arfaethedig 

 

 

Ffigur 18: Effaith rôl y broceriaid ar y canlyniadau arfaethedig – newid yn ystod y gwerthusiad 

 

 

7.3.2 Y potensial ar gyfer arbedion ariannol 

Mae’r gwaith dadansoddi’n awgrymu bod yr arbedion i’r pwrs cyhoeddus y gellid eu 

hadlewyrchu yn y llinell wariant, a gynhyrchwyd gan y broceriaid dros gyfnod o ddwy 

flynedd, yn fwy na’r buddsoddiad ariannol uniongyrchol tuag at weithredu’r gwasanaeth. 

Mae’r dadansoddiad yn rhagdybio buddsoddiad ariannol o tua £398,000 yn y gwasanaeth 
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yn ystod y cyfnod hwn19 ac, ar sail yr ychydig ddata sydd ar gael, mae wedi modelu’r 

arbedion y disgwylir iddynt gael eu gwneud. 

 

Ar sail proffiliau cleientiaid nodweddiadol ar gyfer pobl sy’n cael eu cyfeirio at y rhaglen, 

defnyddiasom dybiaethau ceidwadol yn ymwneud â’r newidiadau yn amgylchiadau pobl o 

ganlyniad i ymyriad y brocer a’r costau dilynol y llwyddwyd i’w hosgoi, megis llai o 

arwahanrwydd cymdeithasol, a lleihad yn yr angen i gael mynediad at wasanaethau iechyd 

(megis apwyntiadau i weld meddygon teulu, mynd i adrannau damweiniau ac achosion brys 

a derbyn i ysbyty). Yna, cyfrifwyd yr arbedion a fyddai’n cael eu gwneud dros ddwy flynedd, 

ar sail cyfanswm yr ymyriadau cleientiaid uniongyrchol. Dangosodd hyn arbedion y gellid 

eu hadlewyrchu yn y llinell wariant a oedd yn fwy na’r buddsoddiad, a dangosodd werth 

mesuradwy ychwanegol yn deillio o well lles (cyfanswm o £480,000 y flwyddyn). 

 

7.4 Rhannu gwybodaeth 

Mae rhannu gwybodaeth yn dal yn dipyn o her i lawer o gymunedau gofal ac mewn 

gwirionedd yn y system iechyd a gofal yn gyffredinol yng Ngorllewin Cymru. Er bod 

rhywfaint o gynnydd cadarnhaol wedi’i wneud yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf (a mwy 

na hynny yn Sir Benfro) o ganlyniad i weithredu rôl y brocer, mae llawer o waith i’w wneud 

eto. Yn fwyaf arbennig, datblygu mecanwaith ar gyfer cofnodi gwybodaeth gyfredol sy’n 

hygyrch i bob gweithiwr proffesiynol ym maes iechyd a gofal, ac sy’n darparu adborth mwy 

rheolaidd a systematig ynglŷn â sut y mae cleientiaid wedi ymgysylltu â gwasanaethau a’r 

canlyniadau personol y maent wedi’u cyflawni. 

 

Bydd datblygu Info Engine o gymorth, ond bydd sicrhau bod yr wybodaeth sydd yn y 

cyfarwyddiadur mor gyflawn a chyfredol ag sy’n bosibl yn dal yn her. Ac er ei bod yn bwysig 

cydnabod na all un system neu ddull gweithredu byth gynnig un ateb i’r heriau hyn, mae 

angen ystyried beth yw’r ffordd orau o gofnodi a rhannu gwybodaeth rhwng asiantaethau 

ynglŷn â pha wasanaethau neu weithgareddau y mae pobl wedi cael eu cynnig neu wedi 

cael eu cyfeirio atynt, a’r canlyniadau a gafwyd o ganlyniad i hyn. Bydd gwybodaeth o’r fath 

yn werthfawr iawn er mwyn cynllunio gofal yn y dyfodol a chyfrannu tuag at flaenoriaethau 

ailgynllunio a chomisiynu gwasanaethau. 

 

Wedi dweud hynny, gwelsom dystiolaeth fod gwybodaeth yn cael ei rhannu’n rhwyddach 

nawr rhwng asiantaethau a bod y broceriaid yn chwarae rhan bwysig yn y broses o ysgogi 

hyn. Roedd 96% o’r rhai a ymatebodd i’r arolwg yn teimlo ei bod yn bwysig i ryw raddau o 

leiaf bod rôl y brocer yn darparu’r cyswllt rhwng y trydydd sector a’r gwasanaethau gofal 

cymdeithasol sy’n bodoli’n barod, ac roedd 88% yn teimlo ei bod yn bwysig bod y 

broceriaid yn sicrhau bod gwybodaeth am anghenion cleientiaid yn cael ei rhannu rhwng 

asiantaethau. 

 

 

19 Mae’r ffigur hwn yn cynnwys brasamcan o’r costau cysylltiedig â staffio ar gyfer y saith brocer sy’n cael eu cyflogi yn y 

tair sir. 
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Ffigur 19: Pwysigrwydd rôl y brocer mewn cysylltiad â rhannu gwybodaeth rhwng asiantaethau 

 

Fodd bynnag, er bod mwy o gydweithredu, ac er gwaetha’r effaith gadarnhaol hyd yn hyn 

wrth geisio codi ymwybyddiaeth o’r hyn sydd ar gael yn y trydydd sector, mae’n amlwg bod 

rhai pobl yn dal yn awyddus i gael rhagor o wybodaeth, yn enwedig yng nghyswllt capasiti 

a chyflenwad gwasanaethau. Er enghraifft, dywedodd 29% nad ydynt yn gwybod digon am 

y gwahanol wasanaethau sydd ar gael yn y gymuned ac mae 20% yn teimlo nad ydynt yn 

gwybod digon am gapasiti darparwyr gwasanaethau presennol y trydydd sector. 

 

Mae’n debyg bod y broceriaid wedi helpu i greu’r awydd hwn am wybodaeth, sy’n bwynt 

cadarnhaol. Mae’n bosibl hefyd bod y canlyniadau hyn yn adlewyrchu pa mor gyflym y mae 

cyflenwad yn newid yn y trydydd sector – yn enwedig yng nghyswllt grwpiau gwirfoddol 

bach, clybiau a rhwydweithiau (yn enwedig pan maent yn cael eu tanddefnyddio). Fodd 

bynnag, mae cyfle nawr i sefydlu llif priodol o wybodaeth, ar bob lefel, er mwyn sicrhau bod 

yr anghenion amrywiol hyn yn cael eu diwallu yn y dyfodol. Wrth ddarparu data o’r fath, 

dylid ystyried sut y gellir gwneud gwybodaeth am alw (angen), cyflenwad a chanlyniadau yn 

fwy systematig ac ar gael yn rhwyddach (amser real) i’r holl randdeiliaid. 
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Ffigur 20: I ba raddau y mae anghenion gwybodaeth yr ymatebwyr yn cael eu diwallu 

 

7.5 Teilwra gwasanaethau er mwyn diwallu anghenion cleientiaid yn well 

Mae 89% o’r rhai a ymatebodd i’r arolwg yn credu bod rôl y broceriaid yn gwneud cyfraniad 

cadarnhaol er mwyn sicrhau bod y cymorth y mae pobl yn ei gael wedi’i deilwra’n well ar 

gyfer eu hanghenion. Mae 95% yn cytuno bod y rôl hefyd yn galluogi cydweithio agosach â 

chymunedau a mudiadau gwirfoddol, sy’n debygol o fod yn un o’r prif ffactorau sy’n 

ysgogi’r canlyniad hwn. 

 

 

Ffigur 21: Effaith rôl y broceriaid ar ganlyniadau arfaethedig 
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Roedd 74% o’r rhai a ymatebodd i’r arolwg hefyd yn teimlo eu bod yn gallu teilwra 

gwasanaethau’n well ar gyfer anghenion y cleientiaid. Yn ogystal â hyn ceir ymdeimlad 

cadarnhaol bod gofal a chymorth yn fwy rhagweithiol. 

 

 

Ffigur 22: Effaith rôl y broceriaid ar ganlyniadau arfaethedig 
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Darparwyd y sylwadau a ganlyn gan rai o’r staff: 

 

“cefnogi datblygiadau mewn ardaloedd lleol er mwyn sicrhau bod angen am 

wasanaeth yn y gymuned/gofal sylfaenol nad yw’n cael ei ddiwallu yn cael ei 

ddiwallu” 

 

“Gwybodaeth am y gwasanaethau a’r cymorth sydd ar gael yn yr ardal. Cyngor 

ynglŷn â pha wasanaethau neu weithgareddau cymunedol allai ddiwallu anghenion 

unigolion.” 

 

7.6 Ehangu’r trydydd sector a chefnogi newidiadau ehangach yn y system  

Un o amcanion pwysig buddsoddi yn rôl y broceriaid oedd hwyluso cynnydd yng 

nghapasiti’r trydydd sector, er mwyn rhoi gwell cefnogaeth i’r system iechyd a gofal 

ehangach. Mae hyn yn arbennig o bwysig mewn amgylchedd lle mae galw cynyddol na ellir 

ei gynnal am wasanaethau statudol. Ac er bod amrywiaeth y trydydd sector, a’r ffaith ei fod 

yn newid yn gyflym iawn, yn golygu ei bod yn anodd mesur ei ‘gapasiti’ mewn ffordd 

ystyrlon neu mewn ffordd sy’n galluogi cymariaethau, rydym wedi nodi nifer o enghreifftiau 

yn ystod y gwerthusiad hwn sy’n dangos sut y mae rôl y broceriaid wedi bod yn ganolog er 

mwyn gwneud gwell defnydd o wasanaethau lleol. 

 

Yn ychwanegol at hyn, mae cynaliadwyedd darpariaeth y trydydd sector yn ddibynnol iawn 

ar ewyllys da gwirfoddolwyr ac ar nifer uchel o ddefnyddwyr gwasanaeth. Ni fydd grwpiau 

gwirfoddol lleol megis clybiau cinio a boreau coffi, sy’n helpu i gysylltu pobl sy’n unig neu 

ar wahân, neu sydd wedi colli hyder yn eu gallu i ryngweithio â chymdeithas, yn goroesi 

onid oes nifer dda o bobl yn dod iddynt. Dyma un o’r heriau mwyaf sy’n wynebu’r sector. 

 

Mae rôl y brocer wedi bod yn allweddol er mwyn helpu i ddatblygu dealltwriaeth lawer 

dyfnach o’r capasiti wrth gefn (a thrwy hynny helpu i gynnal gwasanaethau) ynghyd â nodi 

meysydd lle nad yw angen yn cael ei ddiwallu. Mae’r gwaith o drosi’r wybodaeth hon i 

ddarpariaeth trydydd sector newydd a gwahanol wedi dechrau, ond bydd yn cymryd mwy o 

amser i fwydo i mewn yn briodol i brosesau comisiynu a gwneud penderfyniadau ar lefel 

sirol.  

 

Er hyn, gwelsom dystiolaeth o’r rôl fel elfen effeithiol sy’n galluogi newid yn y system 

ehangach, a rhai arwyddion cynnar bod yr amodau priodol yn cael eu creu er mwyn 

gwneud i hyn ddigwydd yn yr hirdymor. Mae’r rhain yn cynnwys: 

 

 Cael ei gweld fel rhan annatod o dimau iechyd a gofal cymdeithasol 

 Darparu ffynhonnell wybodaeth gyfredol ar gyfer gwybodaeth am wasanaethau’r 

trydydd sector  

 Cryfhau cydweithrediad rhwng sectorau, a 

 Gweithio gyda chleientiaid ac ymarferwyr fel ei gilydd. 

 

Credwn fod y canlyniadau rydym wedi’u gweld yn y pedwar maes hyn yn rhoi cryn dipyn o 

hyder i ni y gellid cyflawni rhai o’r canlyniadau anos yn y system yn gyffredinol yn y dyfodol 

pe bai rôl y brocer yn cael ei chadw. 
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Yn ogystal â hyn, rydym wedi gweld nifer o ymddygiadau cadarnhaol sy’n bresennol mewn 

proses newid lwyddiannus.20 Mae pob sir yn dangos ymrwymiad clir a chefnogaeth i’r rôl, ac 

ymddiriedaeth yn y broceriaid a’r hyn y maent yn ei wneud. Mae’r weledigaeth ehangach ar 

gyfer mwy o gydweithredu rhwng sectorau yn amlwg hefyd ac mae hyn yn cael ei hybu gan 

unigolion allweddol. 

 

Fodd bynnag, mae llai o dystiolaeth o ymddygiadau y byddem yn disgwyl eu gweld yng 

nghamau diweddaraf newid llwyddiannus, ac o roi ymrwymiad a chefnogaeth ar waith ar 

raddfa ehangach. Mae pobl yn teimlo bod arnynt angen rhagor o wybodaeth am effaith y 

rôl yn lleol, er mwyn deall yn well sut y gallant wneud y rôl yn llwyddiant, a beth y gallant ei 

wneud er mwyn sicrhau bod y rôl yn cael ei hintegreiddio’n llawn yn y system gofal a 

chymorth. 

 

 

Ffigur 23: I ba raddau y mae pobl yn gweld ymddygiadau gwahanol yn eu system iechyd a gofal leol 

   

7.7 Integreiddio comisiynu a darparu gwasanaeth 

Mae hwn yn ganlyniad anodd i’w sicrhau ac mae’n galw am gydweithrediad a 

chydgysylltiad rhwng llawer o wahanol asiantaethau yn yr economi iechyd a gofal. Ni 

fyddem yn disgwyl gweld newid buan ychwaith, gan ei bod yn cymryd amser i adolygu a 

diweddaru trefniadau contract sy’n bodoli’n barod. 

 

Mae canfyddiadau’r gwerthusiad hwn yn dangos bod rhai camau cadarnhaol wedi cael eu 

cymryd er mwyn integreiddio comisiynu yn y gwahanol sectorau, ond mae rhagor o waith 

i’w wneud eto. Mae’r broceriaid yno i helpu i nodi bylchau a chyfleoedd, ac i hwyluso mwy o 

 

20 Rydym wedi defnyddio egwyddorion Damcaniaeth y Broses Normaleiddio er mwyn asesu’r agwedd hon ar newidiadau 

yn y system. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y Ddamcaniaeth yn: www.normalizationprocess.org  

http://www.normalizationprocess.org/
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gydweithredu ar lefel cleientiaid unigol. Fodd bynnag, mae angen ymrwymiad ar lefel fwy 

strategol hefyd, er mwyn datblygu cynllun clir a fydd yn ein galluogi i droi’r cydweithrediad 

hwnnw yn broses newid ar gyfer y system gyfan. Roedd llawer o’r bobl y buom yn 

ymwneud â hwy yn ystod y gwerthusiad hwn yn gallu nodi enghreifftiau o weithredu cynnar 

yn y maes hwn, ond yn cydnabod nad ydym yn debygol o weld manteision cydweithredu 

cryfach ar raddfa ehangach am beth amser eto. 

 

Gwelir hyn hefyd yn y ddau siart isod. Credwn fod y canlyniadau hyn yn adlewyrchu’r ffaith 

fod y broceriaid yn anhygoel o effeithiol wrth bontio’r bwlch mewn gwybodaeth rhwng yr 

‘angen’ (neu’r galw) am gymorth a’r ‘cyflenwad’, a’u bod yn gallu gwneud cysylltiadau na 

fyddent wedi bod yn bosibl o fewn y strwythurau a oedd yn bodoli cyn sefydlu’r rolau. 

 

 

 

Ffigur 24: I ba raddau y mae cydweithrediad â sefydliadau a sectorau eraill wedi gwella 

 

 

 

Ffigur 25: Newidiadau wrth gomisiynu ers cyflwyno rôl y broceriaid 
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“Codi ymwybyddiaeth o’r gwasanaethau presennol fel bod y cyrff statudol yn gwneud 

y defnydd gorau ohonynt yn ogystal â nodi bylchau a dylanwadu ar gomisiynu yn 

dilyn hynny.” 

 

“mwy ymwybodol o’r gwasanaethau sy’n cael eu darparu, llai o ddyblygu yn y 

dyfodol.   Y trydydd sector yn cael ei gynnwys fwy yn y broses gynllunio.” 

 

“Cynorthwyo â chynaliadwyedd adnoddau, gan sicrhau bod cymorth ar lefel is yn cael 

ei gynnig ac os oes bylchau mewn gwasanaethau bod y rhain yn cael eu hystyried ac 

yn cael eu cau os yw’n bosibl.” 

 

“Mae sefydliadau cyfeillio’n gweithio mewn cysylltiad agosach â’i gilydd nawr. Mae 

sefydliadau wedi cael mwy o gyfleoedd i rwydweithio, ac maent i gyd wedi 

gwerthfawrogi hynny’n fawr.” 

 

“mae’r digwyddiadau gwibrwydweithio wedi galluogi gwell cyfathrebu rhwng y sector 

statudol a grwpiau llai adnabyddus y trydydd sector.” 
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8 Y potensial ar gyfer effaith hirdymor 

Mae’r adran hon yn nodi rhai o’n hargraffiadau ynglŷn â photensial rôl y brocer i gael 

effaith hirdymor yn y system iechyd a gofal. Er nad oeddem yn ceisio mesur yr effeithiau 

hyn yn uniongyrchol fel rhan o’r gwerthusiad hwn, mae’r dystiolaeth a gasglwyd yn cyfeirio 

at y potensial ar gyfer newid hirdymor mewn dau brif faes a oedd yn rhan o amcanion 

gwreiddiol y rhaglen. 

 

8.1 Datblygu cymunedau cryfach a gwytnach 

Un o’r prif ffactorau sy’n helpu i greu cymunedau cryfach a gwytnach yw cyfranogiad 

gweithredol y bobl sy’n ffurfio cymuned benodol. Gallai’r gymuned hon gael ei diffinio’n 

ddaearyddol (y bobl sy’n byw mewn ardal benodol, er enghraifft, stad dai) neu gallai fod yn 

ddiddordeb neu brofiad cyffredin (pobl sy’n mynychu grŵp diddordeb penodol neu grŵp 

cefnogi cymheiriaid). Ethos ganolog rôl y brocer yw cysylltu pobl â grwpiau a 

gweithgareddau cymunedol lleol a’u hannog i gymryd rhan ynddynt. Mewn llawer o 

achosion mae hyn yn cynnig cyfle i’r unigolyn gael budd, a chyfle iddo gyfrannu ei amser a’i 

sgiliau i’r grŵp neu’r gweithgaredd y mae’n dod i ymwneud ag ef. Gwyddys bod hyn yn 

helpu i ddatblygu a chynnal asedau cymunedol, a thrwy greu rhwydweithiau newydd rhwng 

pobl, i gynhyrchu mwy o gyfalaf cymdeithasol.21 

 

Ar sail y dystiolaeth o’r gwerthusiad hwn, rydym yn hyderus bod cryn botensial i rôl y brocer 

fod yn rhan o’r broses o ddatblygu cymunedau cryfach a gwytnach. Mae tri rheswm dros 

hyn: 

 

 Mae’r broceriaid yn chwarae rhan arbennig o effeithiol drwy gysylltu pobl â grwpiau a 

gweithgareddau cymunedol sy’n cyfateb i’w hanghenion, eu diddordebau a’u sgiliau 

 Maent mewn sefyllfa i gynorthwyo pobl i ymwneud â’r grwpiau a’r gweithgareddau 

hynny (er ei bod yn dibynnu faint o gyswllt uniongyrchol y gall y broceriaid ei 

gynnig), ac 

 Mae’r rôl yn helpu i hwyluso mwy o gydweithrediad ar draws y trydydd sector, sy’n 

arwain at gyfleoedd newydd i ddod â syniadau ac adnoddau at ei gilydd.  

 

Fodd bynnag, mae angen i waith y broceriaid hefyd gefnogi ymagwedd at ddatblygu 

cymunedol sy’n cael ei mabwysiadu drwy’r system gyfan, ac rydym wedi gweld arwyddion 

cynnar bod hyn yn digwydd yn y tair sir. Fodd bynnag, roedd llawer o’r enghreifftiau o 

achosion a adolygwyd gennym yn amlygu’r heriau y mae gweithwyr proffesiynol (a theulu a 

ffrindiau mewn gwirionedd) yn eu hwynebu wrth geisio ymdrin â sefyllfaoedd personol a 

chymdeithasol eithaf cymhleth, a chanfod ffyrdd o roi digon o gymhelliant i bobl i’w cael i 

ymwneud â rhwydweithiau cefnogi. O ystyried y gwerth posibl a gynigir gan y gofal a’r 

cymorth sydd ar gael yn y gymuned, credwn fod angen canolbwyntio mwy ar yr agwedd 

hon ar y model cyflawni, os ydym am gyflawni rhai o’r effeithiau cynaliadwy, tymor hwy hyn. 

 

 

21 Putnam, R. (2001). Social capital: Measurement and consequences. Canadian Journal of Policy Research, 2(1), 41–51. 
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Gallai hyn gynnwys, er enghraifft, sut i gysoni gwaith y broceriaid yn well â chynlluniau i 

gael pobl i roi mwy, yn enwedig o ystyried y dystiolaeth sy’n dangos bod gwirfoddoli o 

fudd i iechyd a lles pobl.22  

 

Dim ond canran fach o’r staff a’r gweithwyr proffesiynol a ymatebodd i’n harolwg oedd yn 

teimlo bod hyn wedi effeithio ar eu gallu i recriwtio mwy o wirfoddolwyr. Gallai hyn fod am 

nifer o wahanol resymau (er enghraifft cymhlethdod y bobl sy’n cael budd yn uniongyrchol 

neu’n anuniongyrchol o rôl y brocer), ac nid yw dadansoddi hyn ymhellach yn rhan o 

gwmpas y gwerthusiad hwn. Fodd bynnag, os yw cymunedau am ysgwyddo mwy o 

gyfrifoldeb dros ofal a chymorth, mae angen ystyried sut y gall rôl y brocer gefnogi’r amcan 

hwn ochr yn ochr â gwasanaethau statudol a’r trydydd sector ehangach. 

 

 

Ffigur 26: Canfyddiadau yn ymwneud â recriwtio gwirfoddolwyr ers i rôl y brocer gael ei sefydlu 

 

8.2 Cynaliadwyedd y system iechyd a gofal 

Mae angen llawer mwy na gwaith dau neu dri unigolyn er mwyn symud tuag at system 

iechyd a gofal fwy cynaliadwy, er ein bod unwaith eto wedi gweld arwyddion cynnar o 

symud cadarnhaol tuag at hyn ers cyflwyno rôl y brocer. Mae gwerth y trydydd sector yn 

dechrau dod i gael ei gydnabod ymhlith gwasanaethau statudol yn y tair sir, ac yn cael ei 

integreiddio’n dda mewn gwaith cynllunio gofal lleol a phrosesau gwneud penderfyniadau. 

 

Er hyn, mae rhai gwasanaethau dan bwysau mawr o hyd (er enghraifft cynlluniau cludiant a 

chyfeillio), ac mae diffyg darpariaeth, yn enwedig yn yr ardaloedd mwy gwledig. Ac er bod 

ymdrechion wedi’u gwneud i fynd i’r afael â’r rhain yn lleol, mae’n amlwg y bydd angen i’r 

ymdrechion hyn barhau yn y dyfodol, a gall rôl y brocer fod yn fecanwaith pwysig er mwyn 

darparu gwybodaeth i’r broses honno. Yn ychwanegol at hyn, mae angen parhau â’r 

 

22 Gweler: http://www.royalvoluntaryservice.org.uk/our-impact/involving-older-people/defining-well-being 

http://www.royalvoluntaryservice.org.uk/our-impact/involving-older-people/defining-well-being
http://www.royalvoluntaryservice.org.uk/our-impact/involving-older-people/defining-well-being
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ymdrechion i drawsnewid y modd y mae gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yn cael 

eu darparu, gan sicrhau bod anghenion cymdeithasol a chynnwys cleifion mewn prosesau 

gwneud penderfyniadau’n rhan ganolog o’r model gofal.  
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9 ‘Cynhwysion’ ar gyfer llwyddiant – beth all cymunedau 

iechyd a gofal eraill ei ddysgu? 

9.1 Ffactorau llwyddiant 

Drwy gydol y gwerthusiad hwn, rydym wedi ceisio deall y ffactorau sydd wedi cyfrannu tuag 

at lwyddiant rôl y brocer ac a fyddai’n golygu, beth bynnag yw’r cyd-destun lleol neu’r 

systemau gofal a chymorth sy’n bodoli’n barod, y gellid cynnal y rôl a’i mabwysiadau’n 

llwyddiannus mewn ardaloedd eraill. Mae’r ffactorau hyn yn cynnwys y canlynol: 

 

1. Datblygu ymddiriedaeth a hygrededd yn gynnar yn y gymuned iechyd a gofal 

cymdeithasol drwyddi draw, a dal i gadarnhau a chryfhau hyn dros gyfnod fel bod y 

broceriaid yn gallu gweithio ar sail gyfartal yn y broses ofal 

2. Bod yn weledol, drwy rannu lleoliad neu drwy system o weithio wrth sawl gweithfan 

gyda’r gwasanaethau cymdeithasol, timau gofal sylfaenol, canolfannau cyswllt, staff 

ysbytai a / neu dimau cymunedol 

3. Taflu’r rhwyd yn eang, gan edrych ar gyfleoedd a pherthnasoedd yn y gymuned gofal 

a chymorth yn ei chyfanrwydd, a gweithio mewn cysylltiad agos â’r Cynghorau 

Gwirfoddol Sirol a’r Trydydd Sector yn ehangach er mwyn cyfuno’r rhai sy’n 

ychwanegu’r gwerth mwyaf 

4. Chwilio am gyfleoedd i rwydweithio a dod â phobl at ei gilydd i weithio ar brosiectau 

neu fentrau penodol, megis mynd i’r afael ag anghenion nad ydynt yn cael eu diwallu 

(trafnidiaeth, clybiau cinio, cyfeillio, gwasanaethau mewn cymunedau gwledig) yn 

enwedig lle mae gwaith yn cael ei wneud yn barod ar lefel leol 

5. Datblygu casgliad canolog a chyfredol o wybodaeth ac adnoddau cymunedol, a sicrhau 

ei fod ar gael i ymarferwyr iechyd a gofal cymdeithasol. Dylai gynnwys gwybodaeth 

ynglŷn â pha wasanaethau sydd ar gael, ond hefyd, yn bwysicach na hynny, pa 

ganlyniadau y maent yn eu cael 

6. Sicrhau bod trefniadau rheoli priodol yn bodoli ar gyfer y broceriaid fel sail i brosesau 

comisiynu’r awdurdodau lleol 

7. Sefydlu systemau monitro a gwerthuso parhaus, yn enwedig mewn cysylltiad â 

chanlyniadau cleientiaid, lles, a gallu gwasanaethau yn y sector statudol a’r trydydd 

sector i addasu i anghenion sy’n newid mewn cymunedau lleol 

8. Gosod y rôl mewn lle canolog iawn o fewn gweledigaeth ehangach ar gyfer datblygu 

cymunedol a chyfranogi gweithredol, er mwyn cynhyrchu gwerth tymor hwy i 

unigolion, cymunedau a gwasanaethau cyhoeddus. 

 

 

  

 

  

Rhan 4: Ffactorau llwyddiant a goblygiadau ar gyfer y dyfodol 
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10 Goblygiadau ar gyfer y dyfodol yng Ngorllewin Cymru 

10.1 Crynodeb o’r canfyddiadau 

Mae’r gwerthusiad hwn wedi dangos nifer o ganfyddiadau cadarnhaol yn ymwneud â 

gweithredu a datblygu Broceriaid Iechyd a Gofal Cymdeithasol y Trydydd Sector yng 

Ngorllewin Cymru. Mae’r ymchwil wedi dangos bod nifer o’r amcanion gwreiddiol wedi cael 

eu cyflawni, ac mae hyn wedi arwain at gynnydd amlwg tuag at nifer o’r prif ganlyniadau. 

Mae arwyddion cynnar hefyd o newid yn y system ehangach y gellir ei gysylltu’n ôl i’r 

gwaith y mae’r broceriaid wedi’i wneud ers iddynt gael eu cyflwyno yn Sir Benfro yn 2009. 

 

Rydym hefyd wedi dangos bod y gwerth a gynhyrchwyd gan y rhaglen yn y ddwy flynedd 

ddiwethaf yn debygol o fod yn fwy na’r buddsoddiad ariannol uniongyrchol yn y rolau yn y 

tair sir yn yr un cyfnod.23 O ganlyniad, ac o ystyried faint o amser y mae’n ei gymryd i 

ymgorffori systemau a phrosesau newydd yn llawn yn y gymuned gofal a chymorth yn ei 

chyfanrwydd, credwn y byddai buddsoddiad parhaus o fudd sylweddol i’r siroedd yng 

Ngorllewin Cymru. 

 

Fodd bynnag, erys rhai cyfleoedd o hyd i sicrhau bod y rôl yn cael mwy o effaith yn yr 

ardaloedd hynny lle gallai cyllid fod ar gael, neu lle mae’n parhau. 

 

10.2 Cyfleoedd ar gyfer dyfodol y rôl 

Mae nifer o gyfleoedd i gryfhau rôl y brocer yn y dyfodol, ac i ddechrau sicrhau ei bod yn 

cael ei hymgorffori’n well fel bod y siroedd yn gallu bod yn fwy hyderus y bydd y 

canlyniadau a’r effaith hirdymor a ddisgrifiwyd yn rhan 3 o’r adroddiad hwn yn cael eu 

cyflawni. Mae’r cyfleoedd hyn yn cynnwys: 

 

1. Cyflwyno trefniadau a mecanweithiau monitro canlyniadau personol er mwyn tracio a 

chofnodi ymgysylltiad pobl â gwasanaethau, a’r buddion  

2. Parhau i roi Infoengine ar waith fesul cam, a sicrhau bod y systemau priodol yn eu lle 

er mwyn cadw’r wybodaeth yn berthnasol ac yn gyfredol 

3. Ymdrechion parhaus i gychwyn deialog gyda chomisiynwyr y trydydd sector er mwyn 

sicrhau bod modd rhoi sylw i feysydd ag angen heb gael ei ddiwallu a nodwyd yn lleol 

ar lefel fwy strategol a darparu gwybodaeth ar gyfer cynlluniau comisiynu ehangach 

4. Datblygu achos busnes cadarnach ar gyfer y rôl yn seiliedig ar ganfyddiadau’r 

gwerthusiad hwn, ac yn cynnwys y gwerth cymdeithasol ehangach sy’n cael ei 

gynhyrchu o ganlyniad i gysylltu pobl â gwasanaethau sy’n hyrwyddo cyfranogiad 

mewn cymunedau, rhyngweithio cymdeithasol, byw’n annibynnol a gwell lles. 

 

 
  

 

23 Mae’r dadansoddiad hwn yn seiliedig ar ddata cyfyngedig ac mae angen gwaith pellach, manylach er mwyn 

cadarnhau’r tybiaethau. 
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11 Atodiad 1: Canlyniadau’r arolwg staff a gweithwyr 

proffesiynol 

 

2. Nodwch pa un o’r canlynol sy’n disgrifio’ch rôl bresennol orau. 

 

  

 

 

3. A ydych yn aelod o Dîm Adnoddau Cymunedol?

 

Rhan 5: Atodiadau  
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4. Ers tua faint rydych yn gwybod am rôl Broceriaid Iechyd a Gofal Cymdeithasol y 

Trydydd Sector yn eich ardal? 

 

 

 

5. Sut wnaethoch chi glywed am y rôl yn y lle cyntaf? 
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6. Pa mor aml ydych chi fel arfer yn cael cysylltiad â Brocer y Trydydd Sector? Gallai 

hyn fod wyneb yn wyneb, drwy ebost neu dros y ffôn. 

 

 

8. Pa mor bwysig yn eich barn chi yw pob un o’r datganiadau a ganlyn o ran y gwaith 

y mae Brocer y Trydydd Sector yn ei wneud yn eich ardal chi? 
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9. Gan feddwl unwaith eto am y gwaith y mae Brocer y Trydydd Sector yn ei wneud yn 

eich ardal chi, i ba raddau rydych chi’n cytuno â’r datganiadau a ganlyn? 

 

 

 

 

 

 

11. Pa mor bwysig yn eich barn chi yw pob un o’r datganiadau isod o ran y gwaith y 

mae Broceriaid y Trydydd Sector yn ei wneud yn eich ardal chi? 
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12. Gan feddwl eto am waith Broceriaid y Trydydd Sector, i ba raddau rydych chi’n 

cytuno â’r datganiadau a ganlyn? 

 

 

 

 

 

 

14. I ba raddau rydych chi’n teimlo bod rôl Brocer y Trydydd Sector wedi helpu i 

wella’r ffordd y mae sefydliadau neu wasanaethau’n cydweithio â: 
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16. Gan feddwl nawr am yr wybodaeth sydd ar gael i chi a/neu eich sefydliad, i ba 

raddau rydych chi’n cytuno â phob un o’r datganiadau a ganlyn? 

 

 

 

17. Ar raddfa o 1 i 5, lle mae 1 yn wan a 5 yn gryf, faint o sgôr fyddech chi’n ei roi i 

gryfder y perthnasoedd gweithio rhwng Brocer y Trydydd Sector a’r gwasanaethau 

iechyd a gofal cymdeithasol yn eich ardal? 
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18. Lle mae 1 yn golygu ‘ddim o gwbl’ a 5 yn golygu ‘yn gyfan gwbl’, rhowch sgôr i 

ddangos i ba raddau rydych yn teimlo bod y datganiadau a ganlyn yn adlewyrchu’r 

ffordd y mae staff, gweithwyr proffesiynol ac ymarferwyr yn gweithio yn eich ardal 

leol. 

 

 

 

20. Gan feddwl am y ffordd y mae Broceriaid y Trydydd Sector yn gweithio yn eich 

ardal leol, pa mor bwysig yw pob un o’r datganiadau a ganlyn i chi? 
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21. Gan feddwl am yr adeg ers i rôl Brocer y Trydydd Sector gael ei sefydlu yn eich 

ardal chi, i ba raddau rydych yn cytuno â phob un o’r datganiadau a ganlyn? 

 

 

 

 

 

22. A ydych yn credu bod angen i rywbeth newid yn eich sefydliad neu wasanaeth, neu 

yn y sefydliadau neu’r gwasanaethau hynny rydych yn gweithio gyda hwy, er mwyn 

gwneud y gorau o rôl Brocer y Trydydd Sector? 
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12 Atodiad 2: Canlyniadau’r arolwg cleientiaid 

 

2. Allwch chi ddweud wrthym ynglŷn â pha gymorth neu gefnogaeth y cysylltodd y 

Brocer â chi am y tro cyntaf? 

 

 

 

 

4. I ba raddau fyddech chi’n dweud bod y pethau hyn wedi eich helpu chi?  
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6. Dywedwch wrthym i ba raddau rydych yn cytuno â phob un o’r datganiadau isod. 
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13 Atodiad 3: Presenoldeb mewn digwyddiadau a 

chyfarfodydd 

Mae’r tabl isod yn dangos nifer y bobl a oedd yn bresennol yn y digwyddiadau a 

gynhaliwyd gennym yn ystod y gwerthusiad hwn: 

 

Digwyddiad Mis Nifer yn bresennol 

Digwyddiad cyd-gynllunio – Chwefror 2014 Chwefror 2014 20 

Cyfarfod adolygu – Sir Gaerfyrddin  Medi 2014 6 

Cyfarfod adolygu – Ceredigion Medi 2014 14 

Cyfarfod adolygu – Sir Benfro Medi 2014 6 

Digwyddiad dysgu a chyfnewid Tachwedd 2014 26 

 

Tabl 1: Presenoldeb mewn digwyddiadau a chyfarfodydd 
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