Mae Eich Teulu’n Bwysig
Ystyried effaith cymdeithasol prosiect ‘Mae Eich Teulu’n Bwysig’ Cyngor ar Bopeth Sir
Ddinbych yn 2017/18 a ddarparwyd mewn partneriaeth gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol
Betsi Cadwaladr.

Crynodeb
Prif benawdau

Dengys yr adroddiad hwn y bydd y prosiect Mae Eich Teulu’n Bwysig
yn werth mwy na £98,000
Am bob £1 a fuddsoddir, mae’n creu gwerth £3.33;
Yr hyn mae hynny’n ei olygu’n ymarferol yw bod bywydau
pobl wedi’u newid er gwell
Cefnogwyd 92 o deuluoedd yn ystod y prosiect 12 mis.
Gwnaeth 58% o’r teuluoedd nodi gwelliant yn eu hiechyd meddwl
oherwydd bod eu sefyllfa ariannol dan reolaeth.
Dywedodd 58% o’r teuluoedd eu bod yn teimlo’n fwy hyderus i ymdrin
â’u materion ariannol eu hunain yn y dyfodol, neu i ofyn am gymorth yn
gynharach.
Gwnaeth rhai teuluoedd weld newid yn eu hincwm wnaeth ganiatáu
iddyn nhw wneud newid cadarnhaol yn eu bywydau. Ac eithrio mesurau
arbed ynni, roedd y newd cyfartalog mewn incwm yn £8,832.
O ran y rhai na welsant newid mae’n bwysig monitro hyn yn y dyfodol
fel y medrwn gael gwell dealltwriaeth ynghylch pam na chafwyd unrhyw
newid. Fodd bynnag, cafodd y teuluoedd gymorth ychwanegol trwy gyngor
arbed ynni ac effeithlonrwydd ynni a chyngor i leddfu problemau dyledion.
O ran y gweithwyr iechyd proffesiynol fu’n ymwneud â’r prosiect,
gwnaeth y rhai a atebodd yr holiadur ddangos yr effaith gadarnhaol a
gafodd ar eu gwaith. Dywedodd pob un ohonyn nhw eu bod wedi gweld
llawer neu gryn dipyn o newid, ac yn teimlo sicrwydd eu bod yn medru
cynnig mwy o gymorth i deuluoedd bellach yng nghyswllt materion ariannol.
Roedd yr holl staff wnaeth gymryd rhan yn yr arolwg wedi gweld newid
cadarnhaol o ran eu hamser gan eu bod yn medru treulio llai o amser yn
delio gyda’r materion hyn ac yn medru canolbwyntio ar feysydd eraill neu
helpu eraill.
Cewch ddarllen Storïau Teuluoedd yn Adran Deilliannau yr adroddiad
hwn.
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Cydnabyddiaeth
Hoffem ddiolch i’r holl rieni wnaeth gymryd rhan yn y cyfweliadau ansoddol a’r
broses fonitro barhaus. Heb eu mewnbwn nhw ni fyddem ni’n medru deall gwerth
cymdeithasol y prosiect hwn.
Yn ogystal â’r teuluoedd, roedd y mewnbwn gan yr holl staff a gwirfoddolwyr
Cyngor ar Bopeth, yn ogystal â’r adborth gan weithwyr iechyd proffesiynol yn
hanfodol bwysig, a diolch yn fawr iawn i chi i gyd am eich hamser.
Ni fyddai hyn yn bosibl heb y cyllid ac felly diolch yn fawr iawn i Gronfa Martin
Lewis am eu cefnogaeth, ac i CAB yn genedlaethol.
Mae’n wych gweld sut y gwnaeth yr holl dîm Mae Eich Teulu’n Bwysig a rheolwyr
CAB Sir Ddinbych groesawu gwerth cymdeithasol ac mae ganddyn nhw awch go
iawn nid yn unig i ddangos eu heffaith, ond i ddefnyddio’r wybodaeth hon i lywio
symud ymlaen.
Tîm Gwerth Cymdeithasol Cymru
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1.1 Cyflwyniad
Bydd y gwerthusiad a’r adroddiad rhagfynegi hwn yn dadansoddi gwerth y prosiect
Mae Eich Teulu Chi’n Bwysig, sy’n ceisio adnabod cleientiaid na fyddai’n manteisio
ar wasanaethau Cyngor ar Bopeth Sir Ddinbych yn arferol, gan eu galluogi i gynnig
cymorth a chyngor cyn i fater fynd yn ddifrifol. Maen nhw’n deuluoedd gyda phlant
dan 4 oed. Mae’r adroddiad hwn yn ymchwilio i’r gwerth i deuluoedd, a hefyd i’r
swyddogion iechyd proffesiynol sy’n atgyfeirio cleientiaid at y gwasanaeth.
Trwy ymgysylltu gydag unigolion wnaeth dderbyn y gwasanaeth, a gweithwyr
iechyd proffesiynol, ac archwilio’r wybodaeth a’r data lle bo ar gael, gwnaed
amcangyfrifiadau wedi’u cefnogi gan dystiolaeth eilaidd.
Bydd yr adroddiad yn nodi cefndir y gwasanaeth cymorth hwn i ddechrau, gyda
thrafodaeth ar y fframwaith Canfod Gwerth Buddiant Cymdeithasol a
ddefnyddiwyd i werthuso’r gwasanaeth. Yna bydd canfyddiadau Gwerth Buddiant
Cymdeithasol yn cael eu trafod yn fanwl i esbonio’r ‘stori newid’ a’r gwerth i’r
rhanddeiliaid allweddol.

1.2 Pwrpas a Sgôp
Adroddiad rhagfynegi Canfod Gwerth Buddiant Cymdeithasol i fesur gwerth
cymdeithasol y prosiect Mae Eich Teulu Chi’n Bwysig ar fywydau’r teuluoedd a
atgyfeiriwyd at y gwasanaeth yw hwn. Mae’r adroddiad yn edrych yn benodol ar y
deilliannau a’r gwerth i rieni, ac i’r gwasanaethau iechyd hefyd.
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Comisiynwyd yr adroddiad hwn gan Gyngor ar Bopeth Sir Ddinbych er mwyn
adolygu a chanfod y canlynol:


Barn y prif fuddiolwyr fu’n rhan o’r prosiect



Y deilliannau i’r holl randdeiliaid, ond yn bwysicaf i’r cleientiaid a
dderbyniodd y gwasanaeth hwn gan swyddogion CAB Sir Ddinbych



Pennu gwerth i’r gwasanaeth ac ateb y cwestiwn a ydi Mae Eich Teulu Chi’n
Bwysig yn darparu gwerth da am arian



Gweld pa newidiadau i’r gwasanaeth y gellir eu cyflwyno i ddarparu mwy o
ddeilliannau a rhagor o werth i fuddiolwyr



Cydnabod gwerth y gweithio mewn partneriaeth

1.3 Cynulleidfa
Paratowyd yr adroddiad hwn ar gyfer cynulleidfaoedd mewnol ac allanol. Mae’r
rhain yn cynnwys:


Cyllidwyr – Ariannwyd y prosiect gan Gronfa Martin Lewis, ac felly mae
angen i CAB Sir Ddinbych gyflwyno adroddiad ar y deilliannau a gyflawnwyd
trwy’r prosect a’r gwersi a ddysgwyd hefyd.



Rheolwyr Mewnol – Mae hwn yn brosiect newydd i CAB Sir Ddinbych ac yn
bartneriaeth newydd gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Trwy
fesur y gwerth cymdeithasol a deall beth yw’r deilliannau i deuluoedd, a’r
hyn sydd bwysicaf iddyn nhw ac yn rhoi’r mwyaf o werth, gellir defnyddio’r
wybodaeth hon i reoli a chynllunio gwasanaethau.
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Llunwyr Polisi a’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau – Er mwyn deall
gwerth y gwasanaeth a’r effaith ar ddefnyddwyr y gwasanaeth. Gyda’r
ddeddfwriaeth newydd yng Nghymru mae angen cynyddol i ddeall yr hyn
sydd fwyaf pwysig i ddefnyddwyr gwasanaeth, a sut mae gwasanaethau’n
atal pobl rhag bod angen gofal statudol. Er y bydd y dadansoddiad hwn yn
edrych ar ddata cyfyngedig, bydd yr adroddiad hwn yn cynorthwyo i
ddangos sut y gall y gwasanaeth hwn gael effaith ar wasanaethau a
chyfrannu at y drafodaeth am wasanaethau trydydd sector yn lleihau
dibyniaeth
cleientiaid ar
gymorth
statudol.
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2. Cefndir a thystiolaeth o’r angen
Cyngor ar Bopeth Sir Ddinbych
Elusen annibynnol sy’n weithgar gyda’r gymuned yw CAB Sir Ddinbych, sy’n rhan o
Cyngor ar Bopeth yn genedlaethol. Maen nhw’n darparu cyngor, gwybodaeth,
cynrychiolaeth a chymorth i bobl, yn bennaf trwy gyfweliadau wyneb yn wyneb ond
hefyd trwy ddulliau cyfathrebu eraill megis ar y ffôn neu’r cyfryngau cymdeithasol,
i’w cynghori am eu hawliau a rheoli eu cyfrifoldebau. Nod CAB Sir Ddinbych yw
darparu cyngor i bobl ynghylch y problemau maen nhw’n eu wynebu a gwella’r
polisïau a’r arferion sy’n effeithio ar fywydau pobl. Eu hamcan yw darparu
gwasanaeth sy’n cyflawni’r nodau hyn ac yn darparu gwasanaeth dan egwyddorion
cyfrinachedd, annibyniaeth a chyngor diduedd, am ddim. Fe’i sefydlwyd yn 2005
pan wnaeth dau sefydliad blaenorol, CAB Gogledd Sir Ddinbych a CAB De Sir
Ddinbych uno i ddod yn CAB Sir Ddinbych. Yn dilyn ailfrandio yn 2015 maen nhw’n
cael eu hadnabod yn awr fel Cyngor ar Bopeth Sir Ddinbych.
Fe’u llywodraethir gan fwrdd ymddiriedolwyr gwirfoddol sy’n goruchwylio’r cyfrifon
a’r llywodraethu, dan arweiniad Prif Weithredwr amser llawn a thîm o saith rheolwr
sy’n goruchwylio’r swyddogaethau craidd a darparu prosiectau, ynghyd â chyllid,
hyfforddiant a sicrwydd ansawdd ar sail amser llawn. Mae’r gwasanaeth cyngor
cyffredinol craidd wedi ei staffio gan dim o tua 50 o wirfoddolwyr sy’n cael eu
cefnogi gan eu rheolwyr, a gan 22 o staff amser llawn a rhan amser cyflogedig sy’n
darparu cyngor lefel uwch ac arbenigol fel bo angen i ateb anghenion y cleient.
Mae’r staff cymwysedig yn darparu cyngor lefel uwch arbenigol, yn cynnwys
meysydd fel gwaith achos a chynrychiolaeth mewn tribiwnlysoedd ynghylch budddaliadau lles, cyngor ariannol mewn argyfwng a chyngor ataliol (dyledion a gallu
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ariannol), tai, cyflogaeth, ac ar effeithlonrwydd ynni domestig.
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Cefndir y Prosiect
Yn 2016 cynhaliwyd arolwg yn lleol a lluniwyd adroddiad yn ystyried effeithiau
diwygiadau lles ar bobl sy’n gweithio yn Sir Ddinbych. Dangosodd yr arolwg a data
ystadegol arall fod pobl dlawd sy’n gweithio yn ffurfio cyfran lai o’u sail cleientiaid;
gwnaeth hyn gadarnhau dealltwriaeth nad oedd y teuluoedd hyn yn barod am yr
effaith y byddai diwygiadau lles yn ei gael ar incwm y teulu.
Gwnaeth yr adroddiad hwn a rhagor o ymgynghori’n lleol berswadio CAB Sir
Ddinbych bod tueddiad i bobl fanteisio ar y gwasanaethau mewn sefyllfaoedd
argyfwng yn unig, a bod gan lawer anghenion cyngor nad ydyn nhw’n ymwybodol
ohonyn nhw.
Yn dilyn trafodaeth gyda thîm ymwelwyr iechyd a bydwragedd Bwrdd Iechyd
Prifysgol Betsi Cadwaladr roedd yn amlwg eu bod yn aml yn ymdrin â theuluoedd
ifanc ag anghenion na allen roi cymorth iddyn nhw yn eu cylch. Ystyriwyd bod y tîm
ymwelwyr iechyd, sy’n cynnwys bydwragedd ac ymwelwyr iechyd sy’n darparu gofal
cyn geni ac ôl eni, mewn sefyllfa unigryw i ymgysylltu gyda mamau a’u teuluoedd.
Felly sefydlwyd partneriaeth a fyddai’n llwybr at y gwasanaethau i grŵp na fyddai’n
gofyn am gyngor fel arall, ac ar adeg y byddai o fudd go iawn.
Ar wahân i deuluoedd sy’n gweithio roedd yr ymchwil wedi dangos y byddai llawer
yn deuluoedd ifanc a fyddai’n cael eu heffeithio gan ddiwygio lles a lleihad yn y
lefelau incwm budd-daliadau; a bod eu cydnerthedd ariannol nhw yn isel hefyd.
Cyhoeddodd CAB yn 2016 ei fod wedi derbyn cyllid gan Gronfa Martin Lewis pan
wahoddwyd ceisiadau am gyllid i “brofi a datblygu prosiect dyfeisgar i fodloni
anghenion cleientiaid, ei gynnal am flwyddyn ac yna ei gyflwyno i ddarpar gyllidwyr
gyda thystiolaeth ei fod yn wasanaeth sydd ei angen ac yn un y gellir ei weithredu.’

10

Nodwyd mai amcanion Cronfa Martin Lewis ydi:
Canolbwyntio ar y cleient: Bod y cynnig yn canolbwyntio ar gleientiaid a’u
hanghenion, ac yn y maes perthnasol, ar anghenion y gwirfoddolwr hefyd.
Dyfeisgar: Bod y cynnig yn newydd neu’n wahanol yng nghyd-destun ei faes
perthnasol. Nid yw’n nodweddiadol o’r hyn sy’n cael ei ddarparu’n gyfredol, neu
mae’n ailddychmygu gwasanaeth cyfredol mewn modd diddorol.
Aliniad strategol: Bod gan y syniad y potensial i gyflawni yn erbyn yr heriau neu’r
blaenoriaethau a amlinellwyd yn y maes perthnasol.
Ymarferol: Cyn belled ag y bo’n bosibl dweud ar y cam hwn, mae’r syniad yn
ddichonodwy o safbwynt ei ddarparu.
Dyblygadwy: Cyn belled ag y bo’n bosibl dweud ar y cam hwn, mae’r syniad yn un
y gellir ei ddyblygu ac mae’r ymgeiswyr yn barod i rannu eu gwaith prosiect gydag
eraill.
Gwahoddwyd ceisiadau o un neu fwy o bum categori prosiect. Un ohonyn nhw
oedd “Ehangu ein cyrhaeddiad mewn iechyd a gofal cymdeithasol – sut y gallem ni
gynyddu ein cynnig yn y maes iechyd a gofal cymdeithasol i fodloni anghenion ein
cleientiaid a’r gymuned leol?"
Roedd hyn yn cyfateb yn dda i’r gwaith ymchwil a wnaed eisoes a chyflwynwyd cais
i’r gronfa i brofi a pheilota’r prosiect Mae eich Teulu chi’n Bwysig hwn i ‘ddarparu
cyngor cyfannol i deuluoedd Sir Ddinbych, gan weithio mewn parnteriaeth gyda
Thîm Ymwelwyr Iechyd a Bydwragedd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr”.
Gwnaeth y prosiect peilot ganolbwyntio ar yr ardaloedd cod post mwyaf
amddifadus yn y Rhyl, ac anfonwyd 26 o atgyfeiriadau uniongyrchol i’r prosiect.
(Mae’n bosibl bod cleientiaid eraill wedi atgyfeirio eu hunain yn dilyn gwybodaeth a
ddarparwyd gan y tîm ymwelwyr iechyd.)
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Y problemau a oedd yn creu anawsterau i’r 26 o gleientiaid a atgyfeiriwyd
oedd:
Problem

Canran

Dyledion

37.5%

Taliad Annibyniaeth Personol

29%

Gwiriad budd-daliadau

21%

Tai

16.5%

Lwfans Byw i’r Anabl i blentyn

12.5%

Grantiau

12.5%

Credydau treth

8%

Cyflogaeth

4%

Y fethodoleg werthuso oedd ymchwilio’r data ar gyfer pob cleient a atgyfeiriwyd.
Yna cafwyd ymchwiliad pellach gyda’r tîm cyngor a’r tîm ymwelwyr iechyd er mwyn
mesur yr effaith a deilliannau’r prosiect a phrofiad y cleientiaid a’r rhanddeiliaid.
Cadarnhaodd y gwerthusiad bod y cyngor a gynigiwyd â gwerth clir a bod CAB Sir
Ddinbych yn galluogi mynediad at grŵp cleientiaid newydd; ac yn argymell parhad
ac ymestyn y gwasanaeth. Fodd bynnag, yn bwysig iawn, mae hefyd wedi argymell
rhai newidiadau arwyddocaol i’r model darparu i’w datblygu yng ngham dau petai’r
prosiect yn cael ei dderbyn ar gyfer rhagor o gyllid gan Gronfa Martin Lewis.
Roedd cais CAB Sir Ddinbych yn llwyddiannus a darparwyd cyllid i gynnal y prosiect
ym mlwyddyn ariannol 2017 – 2018. Penodwyd Mantell Gwynedd i gynorthwyo
gyda’r gwerthusiad ac i ddarparu hyfforddiant Canfod Gwerth Buddiant
Cymdeithasol i’r tîm prosiect.
Bydd yr adroddiad hwn yn dadansoddi data 2017/18, gan ragfynegi’r canlyniadau
tan fis Mawrth 2018.
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Y Cyd-destun Strategol
Mae’r ddeddfwriaeth newydd yng Nghymru yn ei gwneud yn ofynnol i sefydliadau
weithio’n wahanol ac i ddiwallu’n anghenion a adnabuwyd yn ein cymunedau.
Paratoir yr Asesiad Anghenion y Boblogaeth mewn ymateb i Ddeddf
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 ac mae’n cefnogi’r Asesiad
Llesiant fel rhan o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.
Egwyddorion sylfaenol y Ddeddf ydi:
Llais a rheolaeth – rhoi’r unigolyn a’u hanghenion yn ganolog i’w gofal, a rhoi llais
iddynt nhw a rheolaeth dros gyrraedd y deillliannau sy’n eu cynorthwyo i sicrhau
llesiant;
Atal ac ymyriad cynnar – cynyddu’r gwasanaethau ataliol yn y gymuned i leihau
esgyn at anghenion difrifol;
Llesiant – cefnogi pobl i sicrhau eu llesiant eu hunain a mesur llwyddiant gofal a
chymorth;
Cydgynhyrchu – annog unigolion i gymryd mwy o ran yn y broses o ddylunio a
darparu gwasanaethau;
Aml-asiantaeth – gweithio mewn partneriaeth gref rhwng yr holl asiantaethau a
sefydliadau.
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Mae’r prosiect hwn yn canolbwyntio ar yr angen i gefnogi teuluoedd mewn
argyfwng a chyn hynny, i atal problemau rhag esgyn. Yn ogystal, mae’r bartneriaeth
gyda gweithwyr iechyd proffesiynol yn cynnig cydweithredu newydd sy’n dangos
sut y gall mudiadau trydydd sector gyfrannu tuag at leihau’r galw a’r pwysau ar ein
gwasanaethau statudol.
Yn yr Asesiad Llesiant lleol, cydnabyddir bod incwm aelwydydd yng Nghonwy a Sir
Ddinbych yn sylweddol is na’r cyfartaledd cenedlaethol. Mae’r adroddiad hefyd yn
talu sylw i’r tlodi plant yn yr ardal.
“Mae ward Sir Ddinbych yn Ne Orllewin y Rhyl yn cynnwys bron i 800 o blant sy’n
byw mewn tlodi yn ôl y mesurydd hwn gyda ward gyfagos Gorllewin y Rhyl yn
cynnwys dros 700 o blant. Yn ogystal â hyn, mae gan Wardiau Bwrdeistref Sirol
Conwy - Tudno, Glyn, Bae Cinmel a Llysfaen, a wardiau Sir Ddinbych – De Orllewin y
Rhyl, Dinbych Uchaf/Henllan a Gogledd Prestatyn dros 250 o blant yn byw mewn
tlodi.”i
Mae’n rhaid i’n Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus weithio gyda’i gilydd i wella
llesiant cymdeithasol ac economaidd trwy anelu i gyfrannu at saith nod llesiant y
Ddeddf. Gallai partneriaethau newydd ar draws sectorau fod yn ffordd o sicrhau
bod anghenion pobl wrth graidd y Ddeddf hon yn cael y newidiadau cadarnhaol yn
eu bywydau.
Dangosodd yr adroddiad diweddar Tlodi yng Nghymru 2018 a gynhyrchwyd gan
Sefydliad Joseph Rowntree sut mae lefelau tlodi yng Nghymru yn parhau i fod yn
uwch nag yn Lloegr, Iwerddon a’r Alban er ei fod wedi bod yn syrthio’n raddol dros
y blynyddoedd, rhagfyngeir y bydd tlodi plant yng Nghymru yn cynyddu. Mae’r
adroddiad yn ystyried y berthynas rhwng tlodi a’r effaith ar iechyd corfforol a
meddyliol a pherthnasoedd teuluoedd, ac mae’n darparu rhagor o dystiolaeth leol
o ran y canfyddiadau hyn.
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“Mae’r berthynas rhwng rhieni (p’un ai ydyn nhw’n byw gyda’i gilydd ai peidio) a
rhwng rhieni a phlant yn cael effaith fawr ar lesiant a datblygiad plant, yn ogystal
ag ar incwm y teulu a llesiant yr oedolion. Mae perthynas lle bo gwrthdaro yn
medru

cael

effeithiau
negyddol

ar

y

plant a’r oedolion.
Gall y pwysau o
fyw ar incwm isel
gael

ei

gyda

gysylltu
thor-

perthynas ymhlith
cyplau, ac ar y
berthynas

rhwng

rhieni a phlant.”ii
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3. Methodoleg – Canfod Gwerth Buddiant Cymdeithasol

Trwy ofyn yn benodol i’r rhanddeiliaid hynny gyda’r mwyaf o brofiad o
weithgaredd, gall Canfod Gwerth Buddiant Cymdeithasol (SROI) feintioli ac, yn y
pen draw, roi gwerth ariannol ar effeithiau fel y gellir eu cymharu yn erbyn costau
eu cynhyrchu. Nid yw hyn yn golygu bod Canfod Gwerth Buddiant Cymdeithasol yn
medru cynhyrchu ‘gwir’ werth y newidiadau, ond trwy roi gwerth ariannol ar y
gwerth o amrediad o ffynonellau mae’n medru darparu gwerthusiad o brosiectau
sy’n newid y ffordd y cyfrifir gwerth – un sy’n ystyried yr effeithiau economaidd,
cymdeithasol ac amgylcheddol. Mae Social Value UK (2014) yn datgan;
‘Mae Canfod Gwerth Buddiant Cymdeithasol yn ceisio cynnwys gwerthoedd pobl
sy’n aml yn cael eu hallgau o’r marchnadoedd yn yr termau a ddefnyddir mewn
marchnadoedd, hynny ydi, arian, er mwyn rhoi llais i bobl o ran penderfyniadau
dyrannu adnoddau.’
Wedi’i seilio ar saith egwyddor, mae Canfod Gwerth Buddiant Cymdeithasol yn
defnyddio
profiadau’r rhai sydd
wedi, neu a fydd yn
profi newid yn eu
bywyd fel y sail ar
gyfer

y

dadansoddiad
gwerthuso

neu’r

dadansoddiad
rhagfynegi yn ôl eu
trefn.
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Egwyddorion Canfod Buddiant Gwerth Cymdeithasoliii - fel y gwelir yn
ffigur 2
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Camau Canfod Gwerth Buddiant Cymdeithasoliv – fel a ddangosir yn Ffigur
3

Cam 1 Sefydlu'r sgôp a nodi'r rhanddeiliaid allweddol
Cam 2 Mapio'r deilliannau
Cam 3 Tystiolaeth y deilliannau a rhoi gwerth iddyn nhw
Cam 4 Sefydlu'r effaith
Cam 5 Cyfrifo Gwerth y Buddiant Cymdeithasol
Cam 6 Adrodd, defnyddio a gwreiddio

Tra bydd gwahanol ddadansoddiadau yn defnyddio technegau amrywiol i gasglu
data, mae cadw at yr egwyddorion arfer dda hyn yn sicrhau bod sut y mesurir
effaith cymdeithasol yn parhau’n ganolog. O ganlyniad, mae cadwynau newid yn
cael eu creu ar y Map Gwerth (atodiad 2) ar gyfer pob rhanddeiliaid perthnasol,
sy’n cyfleu’r broses drawsnewid o’r mewnbynnau angenrheidiol, trwy allbynnau ar
unwaith i ddeilliannau mesuradwy yn y pen draw. Mae Ffigur 4 yn tynnu sylw at
elfennau sylfaenol y gadwyn newid, er ei fod wedi’i symleidido’n weledol wrth
gyfrifo am newidiadau cymhleth.
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Ffigur 4 – Cadwyn Newid

Mewnbynnau;

Allbynnau;

Deilliannau;

Adnoddau ariannol
neu anariannol sy'n
angenrheidiol i greu
newidiadau

Crynodeb o'r
gweithgareddau
meintiol tymor byr

Newidiadau tymor
hirach, bwriadol neu
anfwriadol, cadarnhaol
neu negyddol

Gall y mewnbynnau fod yn adnoddau ariannol neu anariannol. Er enghraifft, tra’i
bod yn bosibl bod prosiect angen cyllid angenrheidiol, bydd hefyd yn ddibynnol ar
amser, arbenigedd ac adnoddau aniriaethol eraill pobl i sicrhau ei lwyddiant.
Yn aml allbynnau ydi’r pethau sy’n cael eu mesur o ganlyniad i weithgareddau ond,
yn bwysig, nid yw’r rhain yn dangos llwyddiant neu fethiant y gweithgareddau. Er
enghraifft, ystyriwch gwrs yn darparu cyngor a sgiliau i alluogi pobl i sicrhau
cyflogaeth sy’n mesur yr allbwn o nifer y rhai a fynychodd bob cwrs yn unig; nid yw
hyn yn dangos llwyddiant neu fethiant perthnasol y cwrs o ran y deilliant pwysig o
bobl yn sicrhau cyfleoedd gwaith. Beth bynnag fo’r gweithgareddau, dim ond trwy
fesur deilliannau y medrwn fod yn hyderus bod ymyriad yn gweithio, a dyma yw
ffocws penodol methodoleg Canfod Gwerth Buddiant Cymdeithasol.
Nodwedd allweddol Canfod Gwerth Buddiant Cymdeithas yw caniatáu i’r
deilliannau perthnasol a nodwyd gael eu rhoi fel gwerth ariannol, ac ar ôl hynny
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defnyddir egwyddorion cyfrifyddu derbyniadwy sy’n symud y dadansoddiad tuag at
ddealltwriaeth o effeithiau’r gweithgareddau. Yn unol â’r egwyddor o beidio â gorhawlio, rhaid gofyn cwestiynau allweddol o ran pob deilliant er mwyn deall gwerth
newid o ganlyniad i ymyriad penodol, sef:


Pa mor hir wnaiff y newidiadau barhau (parhad)? Pa mor debygol y gallai’r
newid hwn fod wedi digwydd hefyd yr ymyriad?



Pwy arall a gyfrannodd at eu creu (priodoli)?



A ydi’r gweithgareddau hyn wedi dadleoli deilliannau a fyddai wedi digwydd
yn rhywle arall (dadleoliad)? a



Sut mae gwerth y newid o ganlyniad i’r ymyriad yn lleihau ym mlynyddoedd
y dyfodol (lleihad)?

I grynhoi, mae Canfod Gwerth Buddiant Cymdeithasol yn medru llunio
dealltwriaeth o werth cyfannol a greir ac sy’n cael ei ddifa o ganlyniad i
weithgareddau. Trwy ddeall gwerth deilliannau rydym ni mewn sefyllfa gryfach i’w
rheoli gan fod gennym ni well dealltwriaeth o’u pwysigrwydd cymharol a medrwn
dargedu strategaethau ac adnoddau’n fwy effeithiol. Nid yw rhoi gwerth ariannol
ar y deilliannau’n ymgais i roi pris ar bopeth; yn hytrach mae wedi’i ddylunio ar
gyfer mesur effeithiau’n ystyrlon ac, yn bwysig iawn, ar gyfer eu rheoli’n ddilynol.
Mae hyn yn berthnasol iawn i fudiadau trydydd sector, gan fod cadw at
genhadaeth gymdeithasol yn gosod dyletswydd moesol ar y rhai sy’n gwneud
penderfyniadau i uchafu’r buddiannau cymdeithasol. Mae Canfod Gwerth Buddiant
Cymdeithasol yn medru pontio’r bwlch atebolrwydd sy’n digwydd yn aml rhwng y
rhai â phwerau gwneud penderfyniadau a’r rhai y bwriedir i’r penderfyniadau eu
targedu.
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4. Mapio Rhanddeiliaid
Mae cynnwys rhanddeiliaid yn ofyniad sylfaenol Canfod Gwerth Buddiant
Cymdeithasol. Heb gynnwys rhanddeiliaid allweddol nid oes unrhyw ddilysrwydd i’r
canlyniad – dim ond trwy ymgysylltu gweithgar y medrwn ddeall y gwir newidiadau
neu’r newidiadau a ragfynegir yn eu bywydau. Dim ond bryd hynny y gall Canfod
Gwerth Buddiant Cymdeithasol roi gwerth ar yr hyn sydd bwysicaf.
Er mwyn deall yr hyn sy’n bwysig ar gyfer dadansoddi, defnyddir y cysyniad o
berthnasedd. Gweler Ffigur 5. Defnyddir y cysyniad hwn mewn cyfrifyddu
confensiynol hefyd, ac mae’n golygu bod Canfod Gwerth Buddiant Cymdeithasol yn
canolbwyntio ar y rhanddeiliad pwysicaf, a’u deilliannau pwysicaf, ar sail y
cysyniadau o berthnasedd ac arwyddocad. Mae’r cyntaf yn nodi a yw deilliant yn
bwysig i’r rhanddeiliaid, a’r olaf yn nodi gwerth perthynol y newidiadau. Er mwyn
gwerthuso’r prosiect Mae Eich Teulu Chi’n Bwysig nodwyd amrediad o randdeiliaid
i ddechrau fel rhai un ai’n cael effaith ar, neu’n cael eu heffeithio gan y prosiect –
mae tabl 1 yn tynnu sylw at bob rhanddeiliad, ac yn nodi a oeddynt yn cael eu
hystyried yn berthnasol ai peidio i’w cynnwys yn y dadansoddiad Canfod Gwerth
Buddiant Cymdeithasol.
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Ffigur 5 – Perthnasedd

Arwyddocâd;
Graddfa pwysigrwydd
mater - un ai'n bwysig
i gyfran fawr o
randdeiliaid, neu'n
bwysig iawn i gyfran
is o randdeiliaid.

Perthynol;
Mater sy'n bwysig i'w
ddadansoddi - un ai wedi'i
nodi'n uniongyrchol gan
randdeiliaid, neu trwy
wybodaeth sy'n bodoli
eisoes a phrofiad o normau
cymdeithasol gan y
rhanddeiliaid.

Perthnasol
Os yw rhanddeiliad neu
ddeilliant yn berthynol
ac yn arwyddocaol,
mae'n berthnasol i'r
dadansoddiad. Mae bod
yn bwysig i randdeiliaid
ac o werth arwyddocaol
yn golygu petai'r mater
yn cael ei eithrio o'r
dadansoddiad byddai'n
effeithio ar y canlyniad
yn sylweddol.
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Tabl 1 Rhestr rhanddeiliaid a Pherthnasedd
Grŵp

Rhanddeiliad

Rheswm am eu cynnwys / peidio

Rhanddeiliaid

perthnasol?

â’u cynnwys

Rhieni

Ie

Fel prif fuddiolwyr y gwasanaeth rhain
yw’r rhanddeiliaid pwysicaf a bydd rhai
o’r newidiadau a brofir yn berthnasol
ac yn arwyddocaol.

Plant

Na

Er bod rhaid i’r newidiadau i’r
cleientiaid gael effaith ar y plant, yn
anffodus nid ydym yn medru
ymgysylltu gyda nhw ar gyfer y
dadansoddiad hwn.

Cyngor ar

Ie

Mae cynnwys Cyngor ar Bopeth yn

Bopeth Sir

hanfodol ar gyfer creu unrhyw

Ddinbych

newidiadau. Felly, rhaid cynnwys yr
adnoddau ariannol a’r mewnbynnau
gan aelodau staff allweddol. Fodd
bynnag, nid yw newidiadau a brofir
gan y sefydliad yn cael eu cynnwys gan
nad ydynt yn berthnasol i’r prosiect.
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Gwirfoddolwyr

Ie

Mae eu hymwneud yn y
gweithgareddau’n bwysig ac mae eu
mewnbwn ariannol ac anariannol
wedi’i gynnwys. Fodd bynnag, ni
chafodd eu deilliannau eu monitro
ac felly ni chynhwysir unrhyw
werth iddynt yn yr adroddiad hwn.

Bwrdd Iechyd

Ie

Gwneir atgyfeiriadau yn bennaf trwy

Prifysgol Betsi

gyfrwng ymwelwyr iechyd, nyrsys a

Cadwaladr

bydwragedd felly maent yn hanfodol

- Ymwelwyr

bwysig tuag at y newidiadau. Mae’r

Iechyd

deilliannau a nodir hefyd yn debygol o

- Nyrsys

gael effaith ar eu gwasanaethau.

- Bydwragedd
- Meddygon
teulu
Awdurdod Lleol
- Dechrau’n Deg

Mae Dechrau’n Deg yn atgyfeirio felly
Ie

maen nhw’n bwysig. Fodd bynnag, ni

- Gwasanaethau Na

wnawn gynnwys newidiadau

Cymdeithasol

oherwydd adrannau eraill yr
Awdurdod Lleol yma. Er bod y
newidiadau i’r cleientiaid yn debygol o
olygu cael effaith o’u hatal rhag bod
angen gofal statudol, yn anffodus nid
oedd modd i ni ymgysylltu gyda nhw
ar gyfer y dadansoddiad hwn.
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Ysgolion

Na

Gan fod y gwasanaeth hwn yn cael
effaith ar blant a’u teuluoedd, dylai
gael effaith ar ysgolion hefyd. Fodd
bynnag, ni fyddwn yn mesur hyn
gan ei fod y tu hwnt i sgôp y
prosiect.

Adran Gwaith a
Phensiynau

Ie

Bydd y newidiadau mewn incwm i
deuluoedd yn cael effaith ar yr Adran
Gwaith a Phensiynau, ac felly mae’n
rhaid ei chynnwys.
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Ymgysylltu gyda Rhanddeiliaid
Egwyddor rhif 1 y fframwaith Canfod Gwerth Buddiant Cymdeithasol yw Cynnwys
Rhanddeiliaid. Felly, rhoir cryn dipyn o amser i sefydlu pwy yw’r rhanddeiliaid, a’r
ffordd orau o ymgysylltu gyda nhw. Rhanddeiliaid sydd yn y sefyllfa orau i
adlewyrchu’r canlynol;


Theori newid



Adnabod incwm



Adnabod faint o newid sydd wedi digwydd



Pa werth i’w roi ar y deilliannau



Difuddiant, lleihad a dadleoli



Dilysu’r canlyniadau

Felly roedd ymgysylltu gyda rhieni yn hanfodol i fedru cyflawni popeth a nodwyd
yn y rhestr uchod. Fodd bynnag, oherwydd sensitifrwydd y cleientiaid roedd angen
i ni ddod o hyd i’r ffordd orau i ymgysylltu i sicrhau eu bod yn gyffyrddus.
Cafwyd sgwrs ddechreuol gyda Phrif Swyddog CAB Sir Ddinbych a’r Swyddog
Datblygu Busnes ym mis Gorffennaf 2017 i drafod y prosiect a sgôp yr adroddiad.
Roedd awydd i wreiddio mesur gwerth cymdeithasol yn y sefydliadau, ac felly
cytunwyd y byddai hwn yn adroddiad a fyddai’n cael ei lunio gydag aelodau staff,
gydag elfen o fentora.
Cynhaliwyd cyfarfod a sesiwn hyfforddiant gyda’r tîm cyfan ym mis Medi 2017.
Roedd eu mewnbwn yn bwysig ar gyfer dechrau mapio’r holl randdeiliaid, a
dechrau cael dealltwriaeth o’r deilliannau posibl i’r teuluoedd a rhanddeiliaid eraill.
Yn sgîl natur sentisif y cymorth, yn ogystal â’r ffaith bod hwn yn gymorth un i un,
penderfynwyd nad oedd grŵp ffocws yn addas. Felly, trefnwyd sgyrsiau ffôn un i un
gyda sampl o gleientiaid.
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Er bod llawer o feddwl wedi’i roi i’r cwestiynau a oedd yn cael eu gofyn wrth y
teuluoedd am eu profiadau, er mwyn cadw at egwyddorion Canfod Gwerth
Buddiant Cymdeithasol a deall beth oedd wedi newid, dilynwyd dull strwythur llac
a oedd yn caniatáu iddynt ddweud wrthym ni beth ddigwyddodd o ganlyniad i’r
cymorth gan y gweithiwr achos. Roedd hyblygrwydd ychwanegol cwestiynau holi
rhannol strwythuredig, megis gofyn i bobl beth maen nhw’n ei wneud yn wahanol
yn awr oherwydd y profiad, pa mor hir y bydd y newid yn parhau yn eu barn nhw
ac, yn bwysicaf, a gawsant unrhyw brofiadau negyddol, yn caniatáu iddyn nhw
ddweud eu stori o’u persbectif eu hunain. Gwnaeth pob cyfweliad barhau am tua
30 munud.
Roedd pob unigolyn yn agored iawn ac yn awyddus i siarad am eu profiadau.
Roeddynt hefyd yn medru rhoi mewnwelediad i’r hyn oedd wedi newid iddyn nhw,
a hefyd yr hyn y credent a allai fod wedi digwydd heb y gwasanaeth a’r
gwahaniaeth posibl y byddai hynny’n ei gael. Hefyd gofynnwyd cwestiynau
ynghylch yr effaith, fel pwy arall a gyfrannodd at unrhyw newidiadau? Ac a fydden
nhw’n cael cymorth o rywle arall pe na bai’r gwasanaeth hwn ar gael. Trafodir y
rhain yn ddiweddarach yn yr adran effaith.
Yn dilyn y sgyrsiau roedd gennym ni ddeilliannau wedi’u diffinio’n dda a oedd yn
hysbysu’r gwaith papur er mwyn deall pa newidiadau, a hefyd faint o newid a’r
pellter a deithiwyd. Casglwyd y wybodaeth llinell sylfaen gan y gweithiwr achos, a’r
adolygiad wrth gau’r achos.
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Tabl 2 – Ymgysylltu gyda rhanddeiliaid

Rhanddeiliaid

Maint y

Maint y sampl Dull ymgysylltu

boblogaeth
Rhieni

92

3

Cyfweliadau ffôn

Rhieni

92

12

Casglu data – llinell
sylfaen ac adolygu

Gweithwyr iechyd
proffesiynol

18

5

Siaradodd staff
gyda’r Rheolwr
Ardal.
Anfonwyd arolwg at
bawb a atgyfeiriodd
yn electronig.
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5. Mewnbynnau’r Prosiect
Mae’r adran hon yn amlinellu’r mewnbynnau sy’n ofynnol er mwyn i Mae Eich
Teulu Chi’n Bwysig weithredu a bod yn llwyddiannus. Tra bo rhai’n ariannol, mae
eraill yn anariannol, ac eto heb y cyfuniad angenrheidiol o fewnbynnau gan amryw
o randdeiliaid perthnasol ni fyddai’r prosiect yn bosibl.
Cyngor ar Bopeth Sir Dinbych
Darparodd CAB Sir Ddinbych arweinyddiaeth ar ddatblygiad y cais cyllid ar gyfer
Mae Eich Teulu Chi’n Bwysig a chynnal dylanwad strategol trwy gydol y prosiect.
Darparwyd y cyllid ar gyfer y prosiect hwn trwy Gronfa Martin Lewis, a chafodd y
swm o £25,000 ei reoli gan CAB Sir Ddinbych i ddarparu’r holl wasanaethau a oedd
yn ofynnol o’r prosiect hwn. Talodd hyn am gyflog y gweithwyr achos sy’n cyfateb i
2.5 diwrnod yr wythnos, a rhennir y rôl rhwng gwahanol aelodau’r tîm CAB. Roedd
hyn hefyd yn cynnwys y ffioedd rheoli a gorbenion eraill.
Gwirfoddolwyr
Roedd gan CAB Sir Ddinbych wirfoddolwyr a gyfrannodd at y prosiect hwn hefyd,
ac felly mae eu hamser yn fewnbwn pwysig. Er eu bod yn rhoi eu hamser am ddim,
mae’n parhau’n rhesymol rhoi gwerth ariannol ar hyn gan ei fod yn cynrychioli’r
gost cyfle i’r gwirfoddolwyr. Pe na baent yn gwirfoddoli eu hamser gallent gynnig
eu harbenigedd yn rhywle arall a chael eu talu.
Roedd dau wirfoddolwr a gyfrannodd yma, gyda chyfartaledd o 4 awr yr wythnos
wedi’u rhoi a oedd yn cynorthwyo gyda’r gwaith gweinyddol yn ogystal â’r
ymweliadau cartref. Er mwyn rhoi gwerth ariannol ar hyn fe ddefnyddiwyd y cyflog
byw safonol, sy’n £7.50 ar hyn o bryd. v
2 wirfoddolwr @ 4 awr awr yr wythnos am 12 mis = 416 o oriau x £7.50 =
£3,120
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Cleientiaid
Mae’r gwasanaeth hwn am ddim i’r rhai sy’n ei dderbyn, ond mae rhai
mewnbynnau anariannol yn angenrheidiol i sicrhau unrhyw newidiadau. Mae eu
parodrwydd i weithio gyda staff/gwirfoddolwyr CAB Sir Ddinbych a gweithredu i
greu newid yn hanfodol i sicrhau unrhyw ddeilliannau. I lawer, gall sgwrsio gyda
rhywun am eu pryderon ariannol greu pryder a straen, ac felly mae angen
ymddiried yn y staff i’w helpu a deall beth yw eu hanghenion.
Gweithwyr Iechyd Proffesiynol
O gofio bod angen i weithwyr iechyd proffesiynol wneud atgyfeiriadau a threulio
amser yn ymgysylltu gyda chleientiaid a gwneud yr atgyfeiriad, mae’n briodol
cynnwys mewnbwn ychwanegol sy’n gwerthfawrogi’r cyfraniad amser hwn. Felly,
cyfrifir amcangyfrif cost pob asiant atgyfeirio (tabl 3) er enghraifft, wedi’i seilio ar
gost

cyfle

o

beidio

â

darparu

gwasanaethau’n uniongychol i unigolion
eraill.
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Tabl 3
Asiant atgyfeirio

Tasg

Gwerth

Ffynhonnell

Ymwelydd

Atgyfeiriad

£44 yr awr o’u

PSSRU Health and

Iechyd

dechreuol –

hamser (44

Social Care Costs

amcangyfrifir 10 atgyfeiriad X £44/6). 2015 tudalen 171
munud yr un.

Felly cyfanswm o
£323

Dechrau’n Deg

Atgyfeiriad

£44 yr awr o’u

dechreuol –

hamser (15

amcangyfrifir 10 atgyfeiriad X £44/6).
munud yr un.

Felly cyfanswm o
£110
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Cyfanswm y mewnbynnau ar sail arian
Cyfrifwyd bod cyfanswm y mewnbynnau ar gyfer y prosiect dros 12 mis y cynllun
peilot yn £28,553, ar sail mewnbynnau ariannol ac anariannol gan yr ystod o
randdeiliaid uchod. Dangosir y wybodaeth hon yn nhabl 4, ac maent yn cael eu
cymharu gyda’r costau i bob unigolyn.

32

Tabl 4 – Cyfanswm y mewnbynnau ar sail arian ar gyfer ‘Mae Eich
Teulu’n Bwysig’
Rhanddeiliaid

Rhieni

Mewnbwn

Mewnbwn

Cost i bob

ariannol

anariannol

unigolyn

Amherthnasol Parodrwydd i

Amherthnasol

gymryd rhan a
gweithredu fel y
nodwyd gan y
staff
CAB Sir Ddinbych –

£25,000

Rheolaeth

rheoli cyllid o

strategol, amser,

Gronfa Martin

arbenigedd

£272

Lewis
Gwirfoddolwyr

£3,120

Amser,

£33.91

proffesiynoldeb,
sgiliau
Costau

iechyd

a £433

gofal cymdeithasol

Amser,

£4.70

parodrwydd i
atgyfeirio

Cyfanswm
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£28,553

£310

6. Beth sy’n newid – Allbynnau a Deilliannau
Fel y disgwylid, mae mwyafrif yr allbynnau’n gysylltiedig â’r teuluoedd wnaeth
dderbyn y cymorth. Fodd bynnag, mae gweithgareddau’r prosiect hefyd yn creu
allbynnau pwysig i randdeiliaid perthnasol eraill, a thrafodir pob un isod.
Cleientiaid
Cafodd cyfanswm o 92 gymorth trwy’r prosiect hwn hyd at ddiwedd Chwefror
2018. Er ei bod yn debygol y bydd eraill yn cael cymorth cyn diwedd Mawrth,
gwnawn ddefnyddio’r ffigur hwn i ragfynegi’r gwerth hyd at ddiwedd Mawrth 2018.
Bydd pob cleient yn wahanol o ran faint o gymorth sydd ei angen arnynt, yn
ogystal a lle mae angen cymorth a chefnogaeth arnynt. Bydd rhai yn hapus, neu’n
fwy cyffyrddus yn derbyn cymorth dros y ffôn, tra bo’n well gan eraill sgwrs wyneb
yn wyneb. Yn achos y cleientiaid hyn rhaid ystyried amser teithio hefyd. Bydd rhai
cleientiaid angen cyngor cyffredinol yn unig, tra bo erall angen cymorth i wneud
cais am fudd-daliadau. Swm cyfartalog yr amser a dreuliwyd gyda phob cleient
oedd 4 awr.
Mae gwahanol asiantau’n gwneud atgyfeiriadau, ac mae tabl 5 yn dangos pwy sy’n
gwneud yr atgyfeiriadau hynny. Hwyluswyd hunan atgyfeirio trwy ddefnyddio
cerdyn a roddwyd gan Ymwelydd Iechyd, Dechrau’n Deg neu feddyg teulu. Roedd y
system hon yn galluogi CAB Sir Ddinbych i dracio teuluoedd a gysylltodd gyda nhw
yn uniongyrchol.
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Tabl 5 – Ffynhonnell atgyfeirio
Ffynhonnell atgyfeirio

Nifer o unigolion

Canran yr

wedi’u hatgyfeirio

atgyfeiriadau

44

48%

Dechrau’n Deg

15

16%

Hunan atgyfeirio

33

36%

Gwasanaeth Iechyd Gwladol –
Ymwelydd Iechyd, Nyrs,
Bydwraig

Mapio’r Deilliannau
Fel y pwysleiswyd, dim ond trwy fesur deilliannau y medrwn ni fod yn siwr bod
gweithgareddau’n effeithiol i’r rhai sydd bwysicaf i’r prosiect peilot hwn. Mae’r
adran hon yn yr adroddiad yn tynnu sylw at y deilliannau a brofwyd gan bob
rhanddeiliad perthnasol, ac yn archwilio’r deilliannau hynny sy’n cynrychioli pen y
gadwyn newid i bob rhanddeiliad (ac sydd felly’n cael eu cynnwys yn y Map
Gwerth). Mae adnabod deilliannau penodol yn hanfodol er mwyn deall beth sydd
wedi newid o ganlyniad i weithgareddau, ac eto nid yw’n dasg hawdd bob amser
nodi’r cysylltiadau achosol rhwng y gwahanol randdeiliaud a’u deilliannau. Mae
Atodiad 1 yn dangos y cadwyni newid cyffredinol i’r rhai fu’n rhan o’r prosiect Mae
Eich Teulu Chi’n Bwysig, ac yn tynnu sylw at y rhai a gynhwysir yn y drafodaeth hon
a’r rhai a eithriwyd o’r dadansoddiad.
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Cleientiaid
Er mwyn deall llwyddiant unrhyw brosiect, yna mae’n rhaid i ni ddeall y deilliannau
a brofodd y cleientiaid. Yn y prosiect hwn y rhieni a dderbyniodd gymorth gan
weithwyr achos CAB Sir Ddinbych. Deilliannau yw’r pethau hynny sy’n newid ac sy’n
gynaliadwy.
Dangosir y Gadwyn Newid yn Atodiad 1 ac mae’n dangos taith y cleient a’r
deilliannau canolraddol sy’n arwain at y prif ddeilliannau a gynhwysir yn y map
gwerth. Yma, ystyrir y deilliannau terfynol hyn a’r dangosyddion sy’n dangos y
newidiadau hyn. Mae’n werth nodi y bydd graddfa’r newid yn amrywio, ond gwelir
cyfartaledd yn y pellter a deithiwyd ac yn y gwaith papur monitro. Mae’r gwaith
papur monitro ar gyfer y cleientiaid i’w weld yn Atodiad 3.
Fel y trafododd y gweithwyr achos, bydd rhai rhieni ar y pwynt argyfwng ar adeg
cael eu hatgyfeirio a gallent fod yn wynebu cael eu troi allan ar unwaith neu’r beili
yn dod i’w cartref i gasglu dyledion. Ni fydd yr effaith mor ar unwaith yn achos
eraill, ond bydd y newid mewn incwm yn golygu y byddant yn dechrau gweld
gwelliannau dros gyfnod o amser.
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Deilliant 1 – Gwell iechyd meddwl oherwydd bod dyledion a’r sefyllfa
ariannol dan reolaeth

Mae’r berthynas rhwng dyled a phryderon iechyd meddwl wedi’i dogfennu’n dda.
Mae Cymdeithas y Plant wedi cyhoedi llawer o waith ymchwil ar y mater hwn ac
wedi adrodd ar effaith dyled ar deuluoedd:
“Dywedodd rhieni a phlant bod y profiad o fod mewn dyled yn eu gadael yn teimlo dan
straen, yn bryderus ac yn isel eu hysbryd – hysbysodd rhai rhieni symptomau penodol
fel migraine, methu cysgu neu golli pwysau, neu eu bod wedi derbyn triniaeth benodol
fel bod ar dabledi gwrth-iselder.” vi
Gwnaeth yr un adroddiad ymchwilio i effaith dyled ar rieni a phlant, a’r dystiolaeth
o’r cyswllt rhwng y ddau. Mae’n dangos yr effaith mae’n ei gael ar deuluoedd, yn
ogystal ag ar fywyd yn yr ysgol ac iechyd.
Cynhaliodd Plant yng Nghymru arolwg ymhlith 143 o deuluoedd yn 2016 i ofyn
cwestiynau am effaith tlodi. Gyda’r newidiadau i’r system fudd-daliadau lles hefyd,
gwelwyd mwy o bryder a straen yn ystod y blynyddoedd diwethaf oherwydd
ansicrwydd ynghylch y newidiadau. Gwnaeth tlodi bwyd achosi pryder mawr i
deuluoedd, gyda 86% yn dweud bod hyn yn broblem. Dywedodd 97% fod
ganddynt broblem gyda dyled ariannol a llawer yn nodi eu bod wedi troi ar
fenthyciadau diwrnod cyflog a benthyciadau llog uchel. vii
Gwnaeth y teuluoedd a gymrodd ran yn ein cyfweliadau ansoddol esbonio’n fanwl
sut roedd dyled ac anawsterau ariannol yn cael effaith negyddol ar eu bywydau.
Esboniodd un fam ei bod yn teimlo mor unig a diymadferth ac nad oedd hi’n
gwybod lle i droi. Pan sylweddododd y gallai’r prosiect hwn gynnig cymorth,
gwnaeth roi sicrwydd ar unwaith bod help ar gael, ac nad oedd hi ar ei phen ei hun
yn ei sefyllfa.
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Eglurodd sut roedd hi wedi dioddef iselder ysbryd, a phan ofynnwyd iddi beth
oedd hi’n tybio fyddai wedi digwydd pe na bai am y cymorth, mynegodd bryder ei
bod hi’n poeni y byddai hi wedi dirywio.
“Fe fyddwn i wedi torri.”
Rhoddwyd cyngor cyfreithiol i rieni, yn ogystal â chymorth ariannol. Roedd un
achos lle gwnaeth y gweithwyr achos roi cymorth i fam mewn trallod mawr a oedd
yn cael trafferth gyda thad ei phlentyn yn gwrthod mynediad. Llwyddodd CAB Sir
Ddinbych i’w thawelu a chynnig cyngor ynghylch hyn, yn ogystal â chyngor am
fudd-daliadau, wnaeth wella incwm y teulu.
“Mae wedi gwneud gwahaniaeth uffernol i mi. Roeddwn i’n teimlo fod gen i fwy o
ddewisiadau.”
“Roeddwn i’n teimlo’n llai pryderus ac yn poeni llai. Rydw i’n teimlo fy mod yn cael
fy nghefnogi ac mae fy hyder wedi cynyddu.”
Roedd pryderon llawer ohonynt yn golygu eu bod yn dioddef o bryder a straen, a
oedd yn cael effaith ar y teulu cyfan. Roedd ei chael yn anodd yn ariannol yn golygu
bod hyn yn cael effaith ar y gweithgareddau roedden nhw’n eu gwneud fel teulu.
Atgyfeiriwyd un rhiant at y prosiect i gael cyngor ynghylch cael y cymorth ariannol
cywir. Mae ganddi fab anabl ac roedd hi’n cael trafferth cael y cymorth a’r offer
cywir ar ei gyfer yn ogystal â chael anawsterau teithio. Cyfarfu gyda’r gweithiwr
achos wnaeth ei harwain trwy’r holl ffurflenni ac esbonio’r broses, wnaeth wneud
iddi deimlo’n well.
Nawr ei bod hi’n derbyn y cymorth ariannol cywir mae bywyd y teulu cyfan wedi
gwella. Mae gan ei mab yr offer cywir sy’n ei helpu o a does dim angen iddi hi boeni
cymaint. Nawr maen nhw’n medru fforddio defnyddio tacsi, gan nad yw cludiant
cyhoeddus yn ddewis ymarferol, ac felly maen nhw’n medru mynd i wahanol
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leoedd. Mae hi’n teimlo bod hyn wedi cynorthwyo ei merch hefyd, gan ei bod hi ar
ei cholled o ran gweithgareddau yn flaenorol hefyd.
“Dwi’n meddwl eu bod nhw’n wych.”
Ystyriwyd a ddylid cynnwys y deilliant o wella perthynas teuluoedd. Fodd bynnag,
wrth edrych ar ganlyniadau’r arolwg a’r pellter a deithiwyd, nid oedd y deilliant hwn
yn arwyddocaol a felly fe fethodd y prawf perthnasedd. Fodd bynnag, mae hwn yn
un o’r deilliannau canolraddol a fydd yn arwain at lai o bryder a straen, fel yr
esboniwyd.
Mae effaith dyled a phryderon ariannol yn medru cael effaith negyddol ar y teulu
cyfan. Mae’r straen a’r pwysau yn medru achosi tensiwn a dadleuon, fel y nodwyd
yn adroddiad Cymdeithas y Plant:
“Roedd hyn yn eu gadael yn teimlo wedi eu hallgau a’u harunigo, heb eraill i rannu
eu pryderon gyda nhw a theimlo wedi eu cyfyngu i amgylchedd y teulu.”viii
Gwnaeth 58% o gleientiaid ddweud eu bod wedi gweld newid cadarnhaol yn eu
hiechyd meddwl, gyda phellter a deithiwyd o 25%. Cefnogwyd hyn gan y gweithwyr
iechyd proffesiynol a welodd ‘gryn dipyn o newid’ neu ‘lawer o newid’ yn lefelau
straen a phryder teuluoedd yn ogystal a’u gweld yn llai pryderus am eu sefyllfa
ariannol.
“Mae’r gwasanaeth wedi bod yn fuddiol iawn i’r teuluoedd yn Rhuthun. Rwy’n
gobeithio y bydd yn parhau.” Gweithiwr iechyd proffesiynol
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Deilliant 2 – Cynnydd mewn hyder i ymdrin â materion ariannol ei hunain

Roedd 58% o gleientiaid yn dweud y bu cynnydd yn eu hyder, gyda phellter a
deithiwyd o 32%.
Dywedodd llawer o’r cleientiaid eu bod yn teimlo’n fwy hyderus i ymdrin â’u cyllid
eu hunain wrth symud ymlaen, yn ogystal â theimlo’n hyderus i ofyn am gymorth
yn y dyfodol pe bai ei angen.
“Mae gen i well hyder ac rydw i’n teimlo fy mod i’n cael fy nghefnogi.”
“Rydw i wedi cael cymorth gyda budd-daliadau i’m merch. Rydw i’n gwybod yr hyn
fedra i ei hawlio a lle y medra i gael cymorth rwan.”
Roedd cael y sicrwydd bod y gwasanaeth ar gael, a bod eraill yn yr un sefyllfa, yn
rhoi hyder iddynt ynddo’i hun y gallent wneud newidiadau cadarnhaol.
Roedd hwn yn newid a nodwyd gan y gweithwyr iechyd proffesiynol hefyd. Yn yr
arolwg dywedodd 80% eu bod wedi gweld ‘cryn dipyn’ neu ‘llawer o newid’ yn y
teuluoedd pan ofynnwyd am eu hyder i fod yn fwy ynni effeithlon a rheoli
cyfleustodau ac amwynderau’r cartref.
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Deilliant 3 – Newid mewn incwm
Ni wnaeth yr holl gleientiaid a atgyfeiriwyd at y gwasanaeth weld newid yn eu
hincwm. Roedd 11 cleient o 92 (12%) wedi gweld newid, gyda newid incwm
cyfartalog o £8,832 y teulu. Mae’r newid mewn incwm wedi ei rannu ymhlith y
categorïau a ganlyn:
Tabl 6
Chwarte

Lwfans
Byw i’r

r

Anabl

Lwfans
Gofalwyr

Taliad
Annibyniaeth
Personol

Cymhorthda
l Incwm

Lwfans
Cymorth
Cyflogaeth

1

£0

£3,229

£0

£3,801

£11,516

2

£0

£0

£0

£0

£0

£9,780

£0

£0

£0

£0

£0

3
4

£12,32
5
£4,321

Credydau

Budd-dal

Treth

Tai

£15,00

Arall

£3,016

£4,401

£3,900

£4,160

£7,330

£0

£9,909

£0

£0

£0

£4,464

£0

£0

1

Gwnaeth pob teulu elwa o gyngor arbed ynni, a fydd yn cynhyrchu mwy o arbedion
a chynnydd mewn incwm yn y dyfodol. Mae’r arbedion hyn yn cynnwys cyngor a
chymorth gyda newid darparwyr, grantiau Disgownt Cartref Cynnes, materion
camfilio a mesurau effeithlonrwydd ynni. Gwnaeth y prosiect nodi £24,850 mewn
arbedion ynni, cyfartaledd o £270 y teulu a gynghorwyd.
Hefyd cafodd cleientiaid gefnogaeth gyda dyledion a oedd yn bodoli eisoes.
Rhoddwyd cymorth i 10% o’r cleientiaid ddileu’r dyledion hyn trwy gymorth CAB ar
gyfartaledd o £5,673 yr un.
Roedd hyn yn cael ei weld fel gwelliant mawr, ond effaith cadarnhaol lleihau straen
a phryderon oedd yr elfen a oedd yn cael ei hystyried yn fwyaf gwerthfawr.
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Deilliannau negyddol
Fel yn achos unrhyw brosiect neu wasanaeth, mae’n rhaid i ni ystyried a oes
unrhyw ddeilliannau negyddol i deuluoedd. Yn ystod y cyfweliadau ansoddol ac yn
yr arolygon gofynnwyd i’r teuluoedd a oeddynt o’r farn bod unrhyw newidiadau
negyddol wedi digwydd.
Ni adroddwyd am unrhyw rai, fodd bynnag, rhaid i ni
ystyried y cleientiaid hynny na wnaethant adrodd am
unrhyw newid. Hysbysodd y gweithwyr achos am
achosion lle roedd teuluoedd yn derbyn gormod o
fudd-daliadau ac felly’n wynebu’r broses o newid y
rhain, sy’n medru cymryd amser, neu hyd yn oed
dderbyn llai o incwm. Mae hyn yn creu straen a
phryder yn ddiamheuaeth wrth ddelio gyda’r newid
hwn.
Efallai nad yw rhai cleientiaid yn barod i ymgysylltu
neu efallai nad dyma’r gwasanaeth iawn ar eu cyfer
nhw ar y pryd. Er mwyn rheoli’r rhain mae angen i ni
ddeall y newidiadau hyn.
Mae’r staff hefyd wedi nod bod cael y gweithiwr achos
yn eu ffonio yn medru creu pryder i lawer. Pan fo
rhywun yn cysylltu i drafod eu sefyllfa ariannol, gall
deimlo’n llethol yn enwedig os ydyn nhw wedi bod yn
ymdrin â’r peth ar eu pennau eu hunain. Mae
dealltwriaeth am hyn yn caniatáu i’r staff reoli hyn
wrth ddechrau gweithio gyda chleientiaid newydd.
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Gweithwyr Iechyd Proffesiynol
Gofynnwyd i’r gweithwyr iechyd proffesiynol am yr effaith roedd y cymorth hwn wedi’i gael
ar eu gwaith a’u hamser. Yn dilyn sgwrs ddechreuol gyda’r rheolwr ardal roedd modd i CAB
holi sampl mwy o faint am y newidiadau hyn. Mae’r tablau isod yn dangos y canlyniadau
cadarnhaol:

Rydw i'n teimlo sicrwydd, yn gwybod fy mod i'n medru
cyfeirio teuluoedd i rhywle am gyngor gyda materion
ariannol cyffredinol

Cryn dipyn

Llawer o newid

Rydw i'n fwy ymwybodol o wasanaethau eraill sydd ar gael i
deuluoedd

Ddim yn berthnasol i mi
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Cryn dipyn o newid

Llawer o newid

Mae 'Mae eich Teulu Chi'n Bwysig' wedi rhoi mwy
o amser i mi ganolbwyntio ar faterion eraill a/neu
helpu eraill

Cryn dipyn o newid

Llawer o newid

Fel y dangosir uchod, mae’r gwasanaeth wedi cael effaith gadarnhaol ar eu ffordd o
weithio gyda’r holl feysydd yn nodi lefelau uchel o newid.
“Rydw i wedi gweld y budd o swyddog proffesiynol o CAB yn ymweld â chartref cleient ar y
cyd ac yn galluogi’r teulu i fanteisio ar gynghorion arbed arian.”
Gofynnwyd i’r gweithwyr iechyd proffesiynol am yr effaith roedd y gwasanaeth wedi’i gael
eu hamser, hefyd. Roedd yr atebion i hyn yn amrywio, gyda rhai yn nodi newid o 1-2 awr yr
wythnos ac eraill yn nodi 4+ awr o newid. Byddwn yn cymryd 3 awr ar gyfartaledd a
defnyddio hynny yn y map gwerth.
Yn ogystal â chael effaith ar eu hamser, mae’n debygol y bydd y gwasanaeth hwn yn atal yr
angen am wasanaethau statudol eraill. Fel y dangoswyd yn gynharach yn yr adroddiad,
mae pryderon ariannol a dyled yn medru arwain at effaith negyddol ar iechyd, ac felly
gellir adnabod y gwasanaeth hwn fel gwaith ataliol ac ymyriad cynnar.
Gofynnwyd i’r teuluoedd am eu defnydd o wasanaethau ar ddechrau’r broses, ac yna yn yr
adolygiad 6 wythnos. Er y bu peth lleihad mewn rhai meysydd, megis defnyddio
apwyntiadau i weld y meddyg teulu, gan mai dim ond cyfnod byr oedd hyn mae’n anodd
dangos yr effaith potensial yma. Wrth symud ymlaen argymhellir monitro hyn yn agosach
a thracio taith y cleient am rai misoedd i adnabod y newid.
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7. Gwerth Deilliannau
Y gwahaniaeth wrth ddefnyddio Canfod Gwerth Buddiant Cymdeithasol o’i gymharu
gyda fframweithiau eraill yw ei fod yn rhoi gwerth ariannol ar y deilliannau. Trwy
ddefnyddio hyn, mae’n caniatáu i ni nid yn unig adrodd stori’r hyn sydd wedi newid ym
mywydau pobl, mae’n caniatáu i ni roi gwerth ar y newidiadau hyn fel y medrwn ni
gymharu costau a deilliannau. Nid mater o roi pris ar bopeth ydi hyn, ond mae’n
caniatáu i ni ddangos yr effaith mae’r gwasanaeth yn ei gael ar randdeiliaid eraill a’r
arbedion posibl y gall ymyriadau eu creu. Mae’n mynd y tu hwnt i fesur hefyd, ac
mae’n caniatáu i sefydliadau reoli eu gweithgareddau i sicrhau creu’r effaith gorau
posibl i’r rhai sydd bwysicaf iddynt, yr unigolion.
Mae ystod o ddulliau o ran rhoi gwerth ariannol ar ddeilliannau, yn cynnwys dirprwy
ariannol – hynny yw, defnyddio dull amgen yn y farchnad fel amcangyfrif o werth y
rhanddeiliaid. Fodd bynnag, byddai rhai’n dadlau nad yw’r rhain yn cynrychioli’r gwerth
y byddai’r rhanddeiliaid sydd â phrofiad o’r newid yn ei roi iddo. Felly, lle bo’n bosibl,
mae’r dadansoddiad hwn wedi cymhwyso’r egwyddor gyntaf Canfod Gwerth Buddiant
Cymdeithasol o gynnwys y rhanddeiliaid gymaint ag y bo modd. Yn ystod y cyfweliadau
ansoddol, yn dilyn dealltwriaeth o’r newidiadau a’r deilliannau, gofynnwyd i’r
cleientiaid roi sgôr a threfn i’w deilliannau. Felly, gofynnwyd iddynt roi eu deilliannau
mewn trefn pwysigrwydd, ac yna sgorio eu pwysigrwydd allan o 10. Dyma lle y
gwnaethon ni stopio gyda’u hymwneud yn rhoi gwerth ar eu deilliannau, ac o ran rhoi
gwerth ariannol ar eu deilliannau, penderfynwyd defnyddio technegau eraill ac
eithrio’r gêm gwerth. Mae’r gêm gwerth yn nodi eu deilliannau perthnasol, ac yn gofyn
iddyn nhw flaenoriaethu ac yna rhoi gwerth arnynt yn erbyn rhestr o nwyddau a
gwasanaethau sydd ar gael i’w prynu ar y farchnad. Gan ein bod ni’n ymdrin â phobl a
oedd neu a oedd wedi bod mewn tlodi, nid oedd y dechneg hon yn teimlo’n briodol.
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Daeth y gwerthoedd ar gyfer y deilliannau a nodwyd gan yr unigolion o ‘Social Value
Calculator’ HACT (fersiwn 3)ix sy’n nodi amrediad o werthoedd llesiant. Fodd bynnag,
roedd y data o’r arolwg monitro a’r adolygiad yn darparu’r pellter a deithiwyd o ran
faint o newid a brofwyd, felly defnyddiwyd cyfran o’r gwerthoedd llesiant yn unol â
hynny. Ar gyfer y deilliant Gwell iechyd meddwl oherwydd bod pryderon ariannol
a dyled dan reolaeth, defnyddiwyd y gwerth llesiant Rhyddhad o fod dan faich
enfawr dyled, Cod HACT FIN1404, gyda gwerth o £10,836 yr unigolyn. Gan edrych ar
y 58% o gleientiaid gyda newid cadarnhaol, roedd pellter a deithiwyd yn 25% ar gyfer y
deilliant hwn ac felly defnyddiwyd gwerth o £2,709 yn y map gwerth.
Cynrychiolwyd y deilliant Cynnydd mewn hyder i ymdrin â materion ariannol ei
hunain gan y gwerth llesiant Cyffyrddusrwydd ariannol, Cod HACT FIN1606 gyda
gwerth o £8,917, ac yma roedd pellter a deithiwyd yn 31% ac felly defnyddiwyd £2,764
fel y gwerth. Ystyriwyd gwerthoedd llesiant eraill hefyd, megis hyder uchel gyda gwerth
o £13,000. Fodd bynnag, gan fod cleientiaid yn rhoi mwy o bwysigrwydd ar leihau
pryder a straen, roedd yn ymddangos y byddai’r ffigur hwn yn rhoi gwerth gormodol.
Hefyd ystyriwyd y gellid defnyddio gwerth cyfatebol y farchnad ar gyfer cwnsela megis
cwrs cwnsela am tua £500, ond roedd hyn yn teimlo fel petai’n tanbrisio’r newid
pwysig hwn i deuluoedd.
O ran y newid mewn incwm, mae hyn wedi’i seilio ar y gwir newid a gofnodwyd gan
CAB, ond mae’n cael ei gofnodi fel cyfartaledd yma am bob cleient a brofodd newid
cadarnhaol. Roedd 11 o’r 92 o gleientiaid (12%) wedi gweld newid yma, gyda newid
cyfartalog o £8,832 y teulu, a gynhwysir yn y map gwerth.
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Costau Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Nodwyd, o ganlyniad i’r newidiadau a grewyd i’r rhieni, bod deilliannau dilynol i
asianaethau eraill. Er mwyn rhoi gwerth ar y galw potensial is ar y Gwasanaeth
Iechyd Gwladol, defnyddiwyd y ddogfen ‘Unit Costs Health and Social Care 2017’,
gan PSSRUx.
Gofynnwyd i’r gweithwyr iechyd proffesiynol am effaith y gwasanaethau ar eu
gwaith a’u hamser. Gwnaeth y staff a gymrodd ran nodi newid cadarnhaol yma,
gyda rhai yn dweud ei fod wedi gwneud gwahaniaeth o 4+ awr yr wythnos. Mae
awr o’u hamser yn costio £44. Gan y bydd yr ymwelwyr iechyd neu aelodau’r tîm
Dechrau’n Deg yn ymweld â theuluoedd nifer o weithiau’r wythnos, gwnawn
ystyried 1.5 awr am bob aelod o’r teulu a atgyfeiriwyd at y prosiect hwn, felly 1.5 x
92 cleient = arbed 138 o oriau’r wythnos.
Adran Gwaith a Phensiynau
Wrth ystyried y deilliant Newid mewn Incwm, mae’n rhaid i ni ystyried y
goblygiadau costau i’r Adran Gwaith a Phensiynau. Er mwyn sicrhau ein bod ni’n
cydymffurfio gyda’r egwyddor o dryloywder, mae’n bwysig ein bod ni’n cyfrifo’r
Newid mewn Incwm hwn. Daw’r newidiadau hyn o amryw o wahanol ffynonellau,
fel a ddangosir yn Nhabl 6. Gellir eu mesur i gyd fel costau i’r wladwriaeth, ac felly
cynhwysir y swm o £97,153 yma. Y newid mewn incwm arall yw’r arbedion gydag
effeithlonrwydd ynni a newid cyflenwr, ac felly nid yw’n cael ei gynnwys fel cost yn y
map gwerth.
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8. Sefydlu’r Effaith
Er mwyn asesu gwerth cyffredinol deilliannau’r prosiect Mae eich Teulu Chi’n
Bwysig mae angen i ni ganfod faint sydd yn benodol o ganlyniad i’r prosiect. Mae
Canfod Gwerth Buddiant Cymdeithasol yn defnyddio egwyddorion cyfrifyddu
derbyniadwy i

leihau’r gwerth yn unol ô hynny trwy ofyn: Beth fyddai wedi

digwydd beth bynnag (difuddiant)? Beth yw cyfraniad eraill (priodoli)? A ydi’r
gweithgareddau wedi dadleoli gwerth o fan arall (dadleoli)? Os rhagfynegir bod
deilliant yn mynd barhau am fwy na blwyddyn, ar ba gyfradd mae’r gwerth a
grewyd gan y prosiect yn lleihau dros flynyddoedd y dyfodol (lleihad)? Mae
cymhwyso’r pedwar mesur yma yn creu dealltwriaeth o gyfanswm gwerth net y
deilliannau ac yn cynorthwyo i gadw at yr egwyddor o beidio â gorhonni.
Difuddiant (‘deadweight’)
Mae difuddiant yn caniatáu i ni ystyried beth fyddai’n digwydd pe na bai’r
gwasanaeth ar gael. Mae’r posibilirwydd y byddai’r unigolion wedi derbyn yr un
deilliannau trwy weithgaredd arall neu trwy gael cymorth o rywle arall.
Roedd mwyafrif y teuluoedd a atgyfeiriwyd at y gwasanaeth hwn yn deuluoedd nad
oeddynt wedi ymgysylltu gyda CAB Sir Ddinbych yn y gorffennol. Dywedodd rhai o’r
teuluoedd nad oeddynt yn ymwybodol bod gwasanaeth fel hwn yn bodoli, ond eu
bod yn teimlo sicrwydd unwaith eu bod wedi sylweddoli.
Serch hynny, mae’n rhaid i ni ystyried y gallai teuluoedd fod wedi eu hatgyfeirio
trwy ffynhonnell arall, neu wedi cael cymorth gan eraill fel teulu a ffrindiau. Gan y
byddai’r gweithwyr iechyd proffesiynol wedi eu cynghori yn rhai o’r meysydd hyn
hefyd yna dylem gydnabod y swm difuddiant. Mae Tabl 7 yn dangos y canrannau
difuddiant.
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Tabl 7 - Difuddiant
Deilliant

Difuddiant Cyfiawnhad

Gwell iechyd

40%

Nid

oedd

llawer

o’r

teuluoedd

hyn

yn

meddwl

ymwybodol o’r gwasanaethau ar gael i’w

oherwydd bod

cynorthwyo’n flaenorol. I rai, roedd y cymorth

dyled a

hwn yn rhoi sicrwydd ar unwaith. Yn achos y

phryderon

rhai mewn argyfwng fe wnaeth gynorthwyo i

ariannol dan

leihau pryder a straen am y tro cyntaf mewn

reolaeth.

cyfnod maith. Fodd bynnag, mae’n rhaid i ni
ystyried y gallai rhai o’r newidiadau hyn fod
wedi digwydd beth bynnag trwy gymorth gan y
gweithwyr iechyd proffesiynol a thrwy deulu a
ffrindiau.

Cynnydd mewn

40%

Trwy weithio gyda theuluoedd roeddynt yn

hyder i ymdrin â’i

medru dangos iddynt bod cymorth ar gael, ac y

sefyllfa ariannol

gallant chwilio am gymorth yn gyflymach yn y

ei hunain

dyfodol. Fel uchod, rhaid i ni hefyd ystyried y
gellid bod wedi cael y cymorth hwn o fan arall.
Er mwyn cadw at yr egwyddor o beidio â
gorhawlio byddwn yn diystyrru 40%.

Newid mewn
incwm

50%

I’r rhai a gafodd newid cadarnhaol mewn
incwm, roedd yn newid bywyd mewn rhai
achosion ac yn rhoi llawer mwy o gyfleoedd
iddynt. Mae hon yn gyfradd ychydig yn uwch
yma oherwydd y gallai’r newid mewn incwm
hwn fod wedi’i weld dros gyfnod o amser.
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Priodoli
Mae priodoli yn caniatáu i ni gydnabod cyfraniad eraill tuag at gyflawni’r
deilliannau hyn. Mae posibilirwydd bob amser y bydd eraill yn cyfrannu tuag at
unrhyw newidiadau ym mywydau pobl megis aelodau’r teulu neu sefydliadau eraill.
Mae priodoli yn caniatáu i ni weld faint o’r newid sy’n digwydd oherwydd cymorth a
chefnogaeth gan y prosiect hwn.
Rhaid i beth o’r gwerth gael ei briodoli i’r asiantau atgyfeirio yma gan mai nhw yw’r
rhai sy’n adnabod yr angen ac yn gwneud yr atgyfeiriadau priodol. Bydd CAB Sir
Ddinbych yn cyfeirio at rai gwasanaethau eraill hefyd sy’n cyfrannu at y gwerth
cyffredinol.
Holwyd cwestiynau i’r teuluoedd ynghylch priodoli, ac roedd 67% o rieni yn teimlo
bod mwyafrif y newidiadau cadarnhaol o ganlyniad i Mae Eich Teulu Chi’n Bwysig.
Fodd bynnag, er mwyn peidio â gorhawlio a gan fod hwn yn brosiect peilot,
defnyddir cyfradd priodoli 50% yma ar gyfer yr holl ddeilliannau i’r cleient.
Defnyddir yr un canran ar gyfer y deilliannau i’r rhanddeiliaid eraill hefyd.
Dadleoli
Mae angen i ni ystyried a yw’r deilliannau yn dadleoli deilliannau eraill o fan arall.
Er enghraifft, os ydym ni’n ymdrin â gweithgareddau troseddol yn un stryd, a ydym
ni wedi symud y broblem i stryd arall? Mae’r model yma’n newydd i’r ardal ar hyn o
bryd ac mae’n darparu cyswllt i’r holl wasanaethau eraill, ac felly nid yw’n dadleoli
unrhyw wasanaethau.
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Hyd a chyfradd lleihad
Gofynnwyd i’r cleientiaid a oeddynt yn obeithiol y byddai’r newidiadau cadarnhaol
yn parhau. Gan fod eu hyder wedi cynyddu i reoli eu biliau cyfleustodau a chynnal
eu cartrefi eu hunain, yn ogystal â’r hyder i ofyn am gymorth, roeddynt yn teimlo
bod y newidiadau hyn yn gynaliadwy. Roedd medru cael y swm cywir o gymorth
ariannol hefyd yn golygu eu bod yn
fwy cadarnhaol o ran y dyfodol.
Mae angen rhagor o ddata i ddeall pa
mor hir wnaiff y newidiadau hyn
barhau, felly er mwyn osgoi
gorhawlio cyfrifir blwyddyn o werth
yn unig yn yr adroddiad hwn. Felly
nid oes angen am gyfradd lleihau
yma gan ein bod ni’n hawlio am y
flwyddyn gyntaf yn unig.
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9. Canlyniadau Canfod Gwerth Buddiant Cymdeithasol
Mae’r adran hon yn cyflwyno canlyniadau cyffredinol y dadansoddiad Canfod
Gwerth Buddiant Cymdeithasol y prosiect Mae Eich Teulu Chi’n Bwysig. Yn sylfaen
i’r canlyniadau hyn mae’r saith egwyddor Canfod Gwerth Buddiant Cymdeithasol
sydd wedi eu cymhwyso’n ofalus i bob elfen o’r dadansoddiad. Mae’r canlyniadau’n
dangos y cyfraniad cadarnhaol mae’r gwasanaeth wedi’i gael ar fywydau
teuluoedd, yn ogystal â’r effaith ar rôl gweithwyr iechyd proffesiynol sy’n atgyfeirio
teuluoedd at y gwasanaeth.
Trwy gynnig cymorth arbenigol i deuluoedd i gael gafael ar y cymorth ariannol,
cyfreithiol neu gymorth priodol ynghylch tai, roedd y teuluoedd yn medru lleihau
eu pryder a’u straen trwy gael y sicrwydd bod cymorth ar gael, ac i rai fe wnaeth
cael newid cadarnhaol yn eu hincwm ganiatáu iddyn nhw fyw’n fwy cyffyrddus.
Tabl 8 – Gwerth presennol a grewyd fesul pob unigolyn cysylltiedig
Rhanddeiliad

Gwerth cyfartalog ar
gyfer pob unigolyn
fu’n ymwneud â’r
prosiect

Unigolion

£1,068

Mae’r canlyniadau uchod yn nhabl 8 yn dangos canlyniadau cadarnhaol i’r
unigolion a dderbyniodd gymorth gan y prosiect Mae Eich Teulu Chi’n Bwysig a
phrofi deilliannau cadarnhaol. Mae hyn wedi ei seilio ar y data cyfredol ac yn
rhagfynegi canlyniadau ar sail ymchwil eilaidd. Mae’r canlyniadau cyffredinol yn
nhabl 9 yn tynnu sylw at gyfanswm y gwerth a grewyd, cyfanswm y gwerth
presennol (lleihad o 3.5%), y gwerth net cyfredol a’r gymhareb Canfod Gwerth
Buddiant Cymdeithasol.
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Tabl

9

–

Prif

benawdau’r

Canlyniadau

Canfod

Gwerth

Buddiant

Cymdeithasol
Cyfanswm y gwerth a grewyd

£

Cyfanswm y gwerth cyfredol

£98,297

Gwerth buddsoddiad

£28,553

Gwerth net cyfredol (gwerth cyfredol llai’r

£66,420

buddsoddiad)
Gwerth Buddiant Cymdeithasol

£3.33:1

Mae’r canlyniad o £3.33:1 yn dyndodi bod £1 o werth a
fuddsoddwyd

yn y prosiect Mae Eich Teulu Chi’n Bwysig wedi
creu cyfanswm gwerth £3.33
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10. Dadansoddiad sensitifrwydd
Mae’r canlyniadau’n dangos gwerth arwyddocaol iawn a grewyd gan Mae Eich
Teulu Chi’n Bwysig, ac mae wedi’i seilio ar gymhwyso egwyddorion y fframwaith
Canfod Gwerth Buddiant Cymdeithasol. Er bod tybiaethau cynhenid yn y
dadansoddiad hwn, mae cymhwyso’r egwyddor o beidio â gorhawlio yn gyson yn
arwain at y potensial o danbrisio rhai o’r deilliannau perthnasol wedi ei seilio ar
faterion fel hyd yr effaith.
Nod cynnal dadansoddiad sensitifrwydd yw asesu unrhyw dybiaeth a gynhwyswyd
yn y dadansoddiad. Profi un newidyn ar y tro megis nifer, hyd, difuddiant neu
gyfradd lleihau yn caniatáu i unrhyw faterion sy’n cael effaith arwyddocaol ar y
canlyniad gael eu nodi. Os credir bod unrhyw fater yn cael effaith perthnasol, dylid
ystyried y dybiaeth yn ofalus a’i
rheoli’n ofalus wrth symud ymlaen.
Er mwyn profi’r tybiaethau yn y
dadansoddiad hwn cafodd ystod o
faterion eu haddasu’n sylweddol er
mwyn gwerthfawrogi eu heffaith.
Cyflwynir crynodeb o’r canlyniadau
yn nhabl 10.
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Tabl 10 – Crynodeb y Dadansoddiad Sensitifrwydd
Newidyn

Tybiaeth

Tybiaeth

Gwerth

Cyfran

gyfredol

ddiwygiedig

Buddiant

newid

Cymdeithaso
l Diwygiedig
Gwell iechyd

Nifer: 53

Nifer: 30

2.68

19.5%

Difuddiant:

Difuddiant:

2.59

22%

40%

70%

Priodoli: 50%

Priodoli: 80%

2.45

26.4%

Gwerth: £2,709

Gwerth: £1,200

2.51

24.6%

Cynnydd mewn

Nifer: 53

Nifer: 25

2.54

23.7%

hyder i ymdrin â’i

Difuddiant:

Difuddiant:

2.58

22.5%

sefyllfa ariannol ei

40%

70%

hunain

Priodoli: 50%

Priodoli: 70%

2.73

18%

Gwerth: £2,764

Gwerth: £1,000

2.38

28.5%

GIG: llai o alw ar

Nifer: 138

Nifer: 70

3.30

0.09%

amser gweithwyr

Priodoli: 50%

Priodoli: 80%

3.29

0.1%

meddwl oherwydd
bod dyled a
phryderon ariannol
dan reolaeth

iechyd proffesiynol
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Er bod rhai o’r profion sensitifrwydd yn dangos newidiadau i’r canlyniadau,
oherwydd graddfa’r diwygiadau a wnaed a dilysu’r tybiaethau a data gyda
rhanddeiliaid, mae’r canlyniadau yn parhau i ddangos petai un newidyn yn cael ei
addasu’n arwyddocaol, byddai’r canlyniadau cyffredinol yn parhau’n gadarnhaol.
Mae effaith mwyaf arwyddocaol y dadansoddiad sensitifrwydd wedi’i seilio ar y
newid yn y gwerth i cynnydd mewn hyder i ymdrin â’i sefyllfa ariannol ei hunain. Eto,
mae’r prawf sensitifrwydd yn defnyddio newid cymharol fawr, ac er nad oes llawer
o hyder yn y ffigur a ddefnyddiwyd, serch hynny, mae’n dangos pwysgirwydd bod
sefydliadau reoli’r elfen
hon

yn

dyfodol.
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ofalus

yn

y

11. Casgliad
Mae’r adroddiad hwn wedi dangos y bydd y prosiect Mae Eich Teulu Chi’n
Bwysig yn creu mwy na £98,000 o werth, ac am bob £1 a fuddsoddir, creir
£3.33 o werth.
Yr hyn mae hynny’n ei olygu’n ymarferol yw bod bywydau pobl wedi eu
newid yn gadarnhaol.
Dangosodd y prosiect hwn sut y gall mudiad trydydd sector gydweithio gyda
gwasanaeth statudol i gynyddu’r gwerth i deuluoedd a lleihau’r pwysau ar
wasanaethau. Trwy gael y gweithwyr iechyd proffesiynol sy’n gweithio’n agos gyda
theuluoedd i atgyfeirio at CAB Sir Ddinbych roedd hyn yn caniatáu i’r teuluoedd
gael sicrwydd ar unwaith bod cymorth ar gael yn y rhan fwyaf o achosion. Yn
ogystal â’r gwerth cymdeithasol a grewyd i’r teuluoedd, trwy gyfeirio roedd y
gweithwyr iechyd proffesiynol yn medru treulio mwy o amser yn ymdrin â
materion eraill neu’n rhoi cymorth i deuluoedd eraill.
Fel y dangoswyd, gall pryderon ariannol gael effaith negyddol ar iechyd meddwl
trwy achosi pryder, straen ac iselder ysbryd. Trwy’r cymorth dywedodd 58% o rieni
bod newid cadarnhaol yn eu hiechyd meddwl yn eu hadolygiad cyntaf. Trwy
gefnogi cleientiaid i ddatrys rhai pryderon ar unwaith, yn ogystal â chynghori
ynghylch ffyrdd o reoli eu cyllidebau, gwnaeth hyn sicrhau y gall y newidiadau fod
yn gynaliadwy. Argymhellir bod rhagor o fonitro’n cael ei wneud ar ôl ychydig
wythnosau i sicrhau bod y newidiadau hyn wedi parhau i wella.
Roedd y gweithwyr iechyd proffesiynol yn gweld buddion amlwg y cydweithio hwn
a’r effaith gadarnhaol ar deuluoedd.
“Rydw i wedi bod yn dyst i fudd gweithiwr proffesiynol o CAB yn ymweld â chartref
cleient ar y cyd â mi ac yn galluogi’r teulu hwnnw i fanteisio ar gynghorion arbed
arian.”
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O ran y rhai wnaeth gymryd rhan yn yr arolygon, dywedasant bod y prosiect wedi
rhoi mwy o amser iddyn nhw yn eu hwythnos gyfartalog i ganolbwyntio ar feysydd
eraill.
Prosiect peilot tymor byr oedd hwn a dim ond sampl fechan o gleientiaid gymrodd
ran yn y broses fonitro. Argymhellir bod hyn yn dod yn rhan o’r gwaith papur
arferol ar gyfer y gwasanaeth yn y dyfodol fel y gellir sicrhau mwy o ddealltwriaeth
am y gwerth cymdeithasol. Trwy gael sampl mwy gallwn hefyd ddeall a oes unrhyw
nodweddion sy’n cael effaith ar y
canlyniadau – fel lleoliad, rhyw,
oedran, natur yr atgyfeiriad ac ati.
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Argymhellion
1.

Mesur a Rheoli Gwerth Cymdeithasol

Mae CAB Sir Ddinbych wedi croesawu’r dull mesur gwerth cymdeithasol ac yn
ystod y dadansoddiad hwn gwnaeth llawer o’r staff yn ymwneud â Mae Eich Teulu
Chi’n Bwysig gymryd rhan mewn hyfforddiant ac roeddynt yn casglu gwybodaeth.
Mae gwreiddio gwerth cymdeithasol mewn sefydliad yn galw am ymrwymiad y tîm
cyfan, yn cynnwys y rheolwr, y staff a gwirfoddolwyr.
Argymhellir eu bod yn parhau i fesur gwerth cymdeithasol trwy ymgysylltu gyda
rhanddeiliaid a defnyddio’r gwaith papur monitro a awgrymir wrth symud ymlaen.
Mae hyn yn ein cynorthwyo i gael deilliannau wedi’u diffinio’n dda, ac i ddeall faint
o newid a ddigwyddodd dros amser. Trwy ddeall beth sydd wedi newid a faint o
newid, medrwn ddefnyddio’r data i hysbysu penderfyniadau ac uchafu gwerth
cymdeithasol. Dylai casglu data fod yn rhan o’r systemau arferol ac ni ddylid gweld
hyn fel baich ychwanegol.
Yn ogystal â chanfod y gwerth i’r cleientiaid, mae angen i ni ddeall mwy am yr
effaith ar randdeiliaid eraill ac asiantaethau gwladwriaethol eraill i sicrhau ein bod
ni’n deall gwerth Mae Eich Teulu Chi’n Bwysig yn ei gyfanrwydd.
Cynhwyswyd mewnbwn amser y gwirfoddolwyr yn yr adroddiad hwn. Fodd
bynnag, gan na wnaethom ni ymgysylltu gyda’r gwirfoddolwyr i ddeall beth oedd
eu deilliannau, ni chynhwyswyd unrhyw werth yma. Argymhellir bod CAB Sir
Ddinbych yn monitro’r effaith o ran eu gwirfoddolwyr wrth symud ymlaen, gan fod
hyn yn ddiamau’n creu gwerth cymdeithasol, ac er mwyn uchafu’r gwerth hwn wrth
symud ymlaen.
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2.

Rheoli disgwyliadau

Fel gyda’r rhan fwyaf o brosiectau neu wasanaethau, ni fydd pawb yn cael profiad o
newidiadau cadarnhaol. I rai ni fydd unrhyw newid yn digwydd ac i eraill gallai fod
yn newid negyddol. Fel y trafodwyd gyda’r staff, ni fydd rhai yn barod i ymgysylltu,
a bydd rhai yn mynd yn fwy pryderus am eu bod yn ymdrin â sefydliad newydd.
Hefyd roedd enghreiffitau o gleientiaid yn sylweddoli eu bod yn derbyn gormod o
fudd-daliadau, a gall hyn achosi mwy o banig.
Yn amlwg roedd y staff yn ymwybodol o’r pryderon a’r problemau hyn, ac eisoes yn
mynegi sut maen nhw’n ceisio rheoli disgwyliadau pan fo unigolyn yn cael ei
atgyfeirio. Fodd bynnag, mae’n werth i ni nodi hyn yma ac, wrth symud ymlaen,
bod unrhyw staff neu wirfoddolwyr newydd yn ymwybodol yn gallai hyn fod yn wir
yn achos rhai cleientiaid.

3.

Cyllido

Mae’r adroddiad hwn wedi dangos y gwerth cymdeithasol cadarnhaol a grewyd i’r
rhieni yn ogystal â’r effaith gadarnhaol o ran y gweithwyr iechyd proffesiynol fu’n
cymryd rhan. Felly argymhellir bod y gwasanaeth hwn yn parhau i gael ei gyllido.
Dangoswyd yr effaith yma, ond mae angen rhagor o ddata i ddeall yr effaith ar
randdeiliaid eraill, yn ogystal â rhagor o ddata gan rieni. Bydd hyn yn cynorthwyo i
reoli’r gwerth cymdeithasol wrth symud ymlaen.
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Atodiadau
Atodiad 1 – Cadwyn Newid
Atodiad 2 – Map Gwerth
Atodiad 3 - Holiaduron Cleientiaid a Gweithwyr Iechyd Proffesiynol a ddefnyddiwyd, yn
cynnwys: Arolwg dechreuol cleientiaid
 Arolwg cyfnodol cleientiaid (oddeutu’r cyfnod 6 wythnos)
 Arolwg cyfnodol cleientiaid rhan 2 (pan fo’r ymyriad yn dod i ben)
 Arolwg Gweithwyr Iechyd Proffesiynol

Eleri Lloyd
Mantell Gwynedd
Tîm Gwerth Cymdeithasol Cymru

Dilynwch ni ar Trydar: @DenbighshireCAB
Hoffwch ni ar Gweplyfr: /CADenbighshire
Ffoniwch ni: 01745 817 638
Negeseuon e-bost i: denbigh@dcab.co.uk

Citizensadvice.org.uk
Cyngor ar Bopeth Sir Ddinbych
23 Stryd Fawr
Dinbych
Sir Ddinbych
LL16 3HY
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