Ceredigion i Bawb
BWRDD GWASANAETHAU LLEOL
CEREDIGION
CYNLLUN INTEGREDIG SENGL
Crynodeb o'r Ddrafft Ymgynghori

Pam ydym ni'n gwneud hyn?

Y camau nesaf

Yn dilyn canllawiau statudol a gyhoeddwyd
yn mis Mehefin 2012 gan Lywodraeth
Cymru mae’n rhaid i bob awdurdod lleol
baratoi Cynllun Integredig Sengl (CIS) i
ddisodli'r
Strategaeth
Gymunedol, y
Strategaeth Iechyd, Gofal Cymdeithasol a
Lles, y Cynllun Plant a Phobl Ifanc a'r
Cynllun Diogelwch Cymunedol.

Ymgysylltu ac ymgynghori a Adborth
Mae’r Cynllun Integredig Sengl drafft yn
destun ymgynghoriad a fydd yn dod i ben
ar 31 Mawrth 2013. Bydd eich sylwadau
a’ch cyfraniadau chi yn ein helpu i
gynllunio. Byddwn yn dadansoddi’r
sylwadau a’r adborth a bydd y BGLl yn
penderfynu pa newidiadau i’w gwneud i’r
Cynllun drafft hwn.

Pwy wnaeth ei baratoi?

Cynllunio camau gweithredu
Bydd y Bwrdd Gwasanaethau Lleol yn
llunio camau gweithredu penodol i wneud
gwahaniaeth i fywydau dinasyddion
Ceredigion drwy gyflawni’r canlyniadau
arfaethedig.

Bwrdd Gwasanaethau Lleol Ceredigion
sy’n gyfrifol am ddatblygu’r cynllun.
Aelodau craidd y Bwrdd yw’r Cyngor Sir,
Heddlu Dyfed Powys, Bwrdd Iechyd Hywel
Dda, Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol
Ceredigion a Llywodraeth Cymru
Sut gaiff y Cynllun ei baratoi?

Dogfen sy’n nodi’r materion pwysig a’r camau
gweithredu allweddol ar gyfer dinasyddion
Ceredigion dros y tair i bedair blynedd nesaf
yw Cynllun Integredig Sengl Ceredigion..
'Ceredigion i Bawb’ ydy cynllun integredig
cyntaf Ceredigion. Mae’n dangos ymrwymiad y
sefydliadau sy’n bartneriaid i weithio gyda’i
gilydd i wneud gwahaniaeth i fywydau ein
dinasyddion. Mae’r Cynllun yn canolbwyntio ar
y materion a'r heriau hynny y mae angen mynd
i’r afael â hwy ar y cyd, yn seiliedig ar yr
anghenion a nodwyd yn yr asesiad diweddar.

Cafodd y wybodaeth a gasglwyd ei
gynnwys mewn adroddiad sy'n cael ei
alw'n Asesiad Anghenion Sengl. Roedd yr
adroddiad hwn yn tynnu sylw’r Bwrdd
Gwasanaethau Lleol at y prif faterion a
heriau sy’n wynebu Ceredigion a thrigolion
y sir ar hyn o bryd a’r ffyrdd y gallai’r rhain
ddatblygu yn y dyfodol.

Cyflawni’r Cynllun
Bydd y Grwpiau Gweithredol sy’n
cefnogi’r Bwrdd Gwasanaethau Lleol ei
hun, ynghyd
â’r sefydliadau sy’n
bartneriaid, yn gyfrifol am gyflawni’r
camau gweithredu y cytunir arnynt.

Gadewch i ni wybod beth yw eich barn
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Blaenoriaethau
Gan
ddefnyddio’r
adroddiad
hwn,
dewisodd y Bwrdd Gwasanaethau Lleol
nifer o flaenoriaethau i ganolbwyntio ei
waith arnynt dros y pedair blynedd nesaf.

Post: Tim y Bwrdd Gwasanaethau Lleol,
Adran y Prif Weithredwr, Cyngor Sir
Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron,
Ceredigion, SA46 OPA.
Ffon: 01545 572010

Cefnogi

Economi

Byw’n

Teuluoedd

a Lle

Annibynnol

Mae’r thema hon yn cwmpasu cefndir y
materion a’r cyfleoedd sy’n effeithio ar
unigolion ac aelwydydd y sir. Dyma’r
pethau sy’n benodol i Geredigion a’i phobl.

Mae’r thema hon yn gysylltiedig â chefnogi
pobl yn eu cymunedau e.e. gwella iechyd
a lles i leihau’r ystod o gyflyrau nychus
ymhlith yr henoed neu i alluogi’r henoed
bregus i aros yn eu cartrefi’u hunain. Gall
hefyd gynnwys galluogi pobl anabl neu
bobl sy’n agored i niwed i gael gofal yn eu
cartrefi teuluol yn yr un modd.

Mae’r thema hon yn cydnabod y gall
ymyrraeth gynnar, drwy ganolbwyntio ar
deuluoedd cyfan, wneud gwahaniaeth
pwysig i unigolion a’r gymdeithas. Serch
hynny, mae cefnogi teuluoedd sy’n
cynnwys teuluoedd gofal yn golygu mwy
na dim ond gofalu am yr ifanc.
 Cynorthwyo unigolion sy’n agored i
niwed a’u teuluoedd, a gofalu
amdanynt
 Mynd i’r afael ag amddifadedd a’i
effeithiau
 Hybu iechyd a lles teuluoedd




Blaenoriaethau


Creu cyfleoedd ar gyfer ystod ehangach
o sgiliau / gweithgareddau / cyflogau
uwch a, thrwy hynny, annog gweithwyr
ifanc i aros yn yr ardal.



Gwarchod a chyfoethogi’r amgylchedd
naturiol ac adeiledig a gwella mynediad
ato.

Blaenoriaethau
 Cefnogi unigolion sy’n agored i niwed
a’u haelwydydd, a gofalu amdanynt
 Mynd i’r afael ag amddifadedd a’i
effeithiau
 Hybu Iechyd a lles teuluoedd

Yr economi, gan gynnwys busnes,
menter a chyflogaeth
Lle, gan gynnwys patrwm anheddiad y
sir a’i hamgylchedd naturiol

Mae’r thema hefyd yn cwmpasu’r angen i
bobl yn y gymuned ehangach deimlo’n
gadarn ac yn hyderus yn eu bywydau bob
dydd. Mae hyn yn cynnwys teimlo’n
ddiogel yn eu cartrefi a’u cymunedau, a
meddu ar yr adnoddau materol i gynnal
bywyd cyfforddus ac iach yn eu cartrefi.
Blaenoriaethau


Mynd i’r afael â gofynion gofal iechyd
unigolion neu aelwydydd



Adeiladu cymunedau cadarn

Mesur Llwyddiant
Mesur Llwyddiant




Niferoedd y teuluoedd a’r plant y tybir
eu bod yn wynebu risg, a’u proffil
Cyfran y bobl ifanc nad ydynt mewn
cyflogaeth, addysg neu hyfforddiant
Gordewdra, defnyddio
alcohol a
mesurau iechyd eraill sy’n gysylltiedig
â ffordd o fyw





Lefelau sgiliau a chymwysterau, gan
gynnwys sgiliau galwedigaethol a
lefelau llythrennedd a rhifedd sylfaenol
Cadernid ac amrywiaeth
gwasanaethau’r ecosystem

Mesur Llwyddiant



Hygyrchedd gwasanaethau gofal
iechyd.
Lefelau troseddu, ymddygiad
gwrthgymdeithasol a diogelwch
cymunedol, a’r canfyddiad ohonynt

