Cynllun Byw yn y
Gymuned

….. Canllaw i Ddinasyddion
Fersiwn hawdd i’w ddarllen
Gallwn ddarparu’r ddogfen hon mewn ieithoedd a/neu fformatau eraill ar eich
cais. Ffoniwch 0800 032 1099 i gael rhagor o fanylion.
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Pwrpas Byw yn y Gymuned yw rhoi help i chi fyw mewn tŷ sy’n cael ei rannu.
Gall hwn fod yn dŷ, fflat neu fyngalo mewn tref neu bentref.

Mae yna dai Byw yn y Gymuned yn:
 Rhuthun
 Prestatyn
 Dinbych
 Rhuddlan
 Y Rhyl
 Henllan
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Byw yn y Gymuned ydy
Cartref yr ydych yn ei rannu gyda phobl eraill, lle mae
gennych chi gyfrifoldebau

Help i gadw mewn cysylltiad â theulu a ffrindiau

Ystafell wely i chi eich hun

Cael staff yno i’ch helpu yn ôl yr angen

Cefnogaeth i gyfarfod â phobl newydd

Help i ddysgu sgiliau newydd
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Byddwch yn cael cefnogaeth i wneud y
pethau sy’n bwysig i chi. Pethau fel.....
Mynd i’r gwaith neu’r coleg

Nofio a chwaraeon eraill

Dilyn eich ffydd

Mynd i siopa

Mynd i weld meddyg a deintydd
1.

2. Teulu a ffrindiau
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Byddwch yn cael cefnogaeth i’ch helpu i
wneud mwy drosoch chi'ch hun (bod yn
annibynnol)
Gofalu am eich cartref eich hun

Mae hyn yn cynnwys gwneud gwaith tŷ, coginio, golchi dillad
a glanhau
Bod yn denant da
Mae hyn yn cynnwys parchu’r bobl sy’n byw gyda chi, dilyn rheolau’r
tŷ a’r denantiaeth,
Mynd allan i’ch cymuned leol
Mae hyn yn cynnwys defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, defnyddio’ch
siopau a’ch gwasanaethau lleol a mynd i ddigwyddiadau lleol
Cadw'n iach
Mae hyn yn cynnwys diet iach, ymarfer corff a gwneud yn siŵr eich
bod yn cymryd eich tabledi.

Rheoli eich arian

Talu’r biliau a pheidio â gorwario
Defnyddio technoleg i gadw’n ddiogel
Mae hyn yn cynnwys cael teleofal a gwybod sut i
ddefnyddio’ch ffôn i gadw’n iach a diogel
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1.

Dewisiadau a Risgiau
Gallwch chi ddewis
Dillad

Siopa

Dodrefn

Papur wal

Ble i fynd

Ambell waith mae gwneud dewisiadau yn golygu cymryd
risg. Mae staff Byw yn y Gymuned yno i’ch helpu i wneud yn
siŵr eich bod mor ddiogel ag sy'n bosibl.

Beth am fynd y ffordd yma?
Mae’n fwy diogel.
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Eich pethau eich hun
Gallwch chi ddod â’ch pethau eich hun os ydych
yn dymuno
Dillad

Teledu

Consol Gemau

Lluniau

Llyfrau

Cryno ddisgiau a DVDau
Dodrefn
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Mae gennych chi hawliau!
Eich hawliau
Dweud eich dweud

Cael cyfeillgarwch

Cael perthnasoedd

Gwneud pethau yn eich cymuned eich hun

Dysgu pethau newydd

Cael eich trin â pharch
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Sut y bydd staff yn gweithio gyda chi
Bydd staff yn siarad yn gwrtais gyda chi

Bydd staff yn gofyn i chi beth yw eich barn am bethau.
Byddant wedi cael eu hyfforddi’n dda i’ch cefnogi

Byddant yn eich helpu â'ch anghenion codi a symud

Byddant yn eich helpu i wneud penderfyniadau trwy
ddefnyddio offer sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn
Bydd staff yn gofyn i chi sut ydych chi’n teimlo
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Byddwch yn cael gwybodaeth
Gwybodaeth i’ch helpu i feddwl am
Byw bywyd iachach

Rheoli’ch arian a’ch budd-daliadau

Cyfarfod ag eiriolwr – sef rhywun sy’n gallu’ch helpu i wneud
yn siŵr eich bod yn cael cyfle i ddweud pethau yr ydych
eisiau eu dweud

Eich dyfodol
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Rhannu gyda phobl eraill
Ysmygu
Efallai y bydd rhai o’r bobl sy’n rhannu tŷ gyda chi eisiau
ysmygu. Byddwn yn gofyn iddyn nhw beidio ag ysmygu o
gwmpas pobl eraill, dim ond mewn ardaloedd penodol.

Ffôn
Mae pawb yn y tŷ yn cael defnyddio’r ffôn.
Bydd pawb yn helpu i dalu’r bil.

Anifeiliaid Anwes
Mae anifeiliaid anwes yn cael byw yn y tŷ os yw pawb yn
cytuno.
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Os ydych chi eisiau rhoi cynnig ar Fyw yn y
Gymuned
1. Gofynnwch i’ch Gweithiwr Cymdeithasol

2. Bydd eich gweithiwr cymdeithasol yn cyfarfod gyda chi
a’ch teulu i drafod beth sy’n bwysig
3. Bydd yn ceisio dod o hyd i’r cartref a'r staff gorau i'ch
helpu
4. Bydd yn ysgrifennu cynllun gofal a chymorth i ddangos
sut y byddwch yn byw yn annibynnol

5. Bydd yn edrych ar eich cynllun gofal a chymorth bob 3
mis i wneud yn siŵr fod popeth yn gweithio'n iawn.
Os yw popeth yn iawn, bydd yr Arweinydd Tîm neu’r
Swyddog Gwasanaeth Cleientiaid sy'n gofalu am y tŷ yr
ydych yn byw ynddo yn cymryd drosodd gan eich gweithiwr
gofal cymdeithasol.
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Talu am Fyw yn y Gymuned
Bydd gofyn i chi dalu arian o’ch budd-daliadau am Fyw yn y
Gymuned. Mae’r arian yma yn talu’ch rhent, eich biliau ac
am y gefnogaeth yr ydych yn ei chael wrth Fyw yn y
Gymuned.

Os yw eich anghenion yn newid
Bydd staff yn dilyn eich cynllun gofal a chymorth ac yn eich
helpu i ddatblygu cynlluniau sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn.
Bydd yn gwirio’r cynllun unwaith y flwyddyn i wneud yn siŵr
ei fod yn gweithio'n iawn i chi. Maen nhw’n gwneud hyn
drwy gael adolygiad sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn.
Gellir newid pethau yn eich cynllun gofal a chymorth os oes
angen er mwyn eich helpu i symud ymlaen yn eich bywyd.

Dweud wrth bobl sut rydych yn teimlo
Os ydych yn teimlo'n anfodlon neu'n flin am unrhyw beth sy'n
effeithio ar eich bywyd, dylech chi ddweud wrth eich
gweithiwr gofal cymdeithasol neu unrhyw aelod o staff yr
ydych yn hoffi siarad â nhw.
Os oes gennych rywbeth i’w ddweud am Fyw yn y Gymuned
a sut mae’n gweithio i chi, dywedwch wrth eich gweithiwr
gofal cymdeithasol neu unrhyw aelod o staff yr ydych yn hoffi
siarad â nhw.
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Sut i gysylltu â’ch gweithiwr gofal
cymdeithasol yn y Gwasanaethau
Cymdeithasol
Os ydych eisiau siarad gyda’ch gweithiwr gofal cymdeithasol
gallwch gysylltu â nhw drwy’r Tîm Un Pwynt Mynediad.
Byddant yn gwneud yn siŵr eich bod yn cael siarad gyda’ch
Gweithiwr Cymdeithasol neu’n cymryd neges os yw’ch
Gweithiwr Cymdeithasol allan a gofyn iddyn nhw eich ffonio
yn ôl.
Gallwch chi eu ffonio ar 0300 456 1000
Gallwch chi anfon e-bost atyn nhw
spoa@denbighshire.gov.uk
Neu gallwch chi ysgrifennu atyn nhw yn:
Un Pwynt Mynediad
Cyngor Sir Ddinbych
Blwch Post 62
Rhuthun
Sir Ddinbych.
LL15 1AZ
Gallwch chi hefyd edrych ar wefan Cyngor Sir Ddinbych i
gael mwy o wybodaeth - www.sirddinbych.gov.uk
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