LLWYBR POSITIF POBL
IFANC SIR DDINBYCH
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Yr hyn a wnaethom
•Fe wnaethom wahodd GP, HST, TTI, CAMHS, Addysg, Iechyd, Iechyd

Cyhoeddus, Tai Cymunedol i edrych ar yr hyn sydd gennym ar hyn o bryd a sut
y gallem ei wella i gyflawni nodau’r LlPPI
• Crëwyd Grŵp Llywio a oedd yn cynnwys yr aelodau uchod.
• Ffactor bwysig oedd arweinyddiaeth gorfforaethol, cyfeiriad a chefnogaeth
• Cafodd y grŵp llywio ei alinio â’r prosiect tai â chefnogaeth i bobl ifanc a

oedd wedi’i ailfodelu.
• Ariannwyd ymgynghoriad â phobl ifanc i weld beth yr oeddent ei eisiau gan

dai â chefnogaeth, ac roedd hyn yn sylfaen i’r ailfodelu a’r LlPPI
• Ymwelwyd â St Basils

Llwybr Positif – Pump Nod y Gwasanaeth
1. Gwybodaeth a
chyngor i bobl
ifanc a
theuluoedd
2. Help cynnar
(wedi’i dargedu)

4. Llety a
chefnogaeth
hyblyg a
gomisiynir

3. Canolbwynt atal
gyda Phorth i lety
a chefnogaeth a
gomisiynir

5. Amrywiaeth o opsiynau tai
Mae pobl ifanc yn cael cartrefi addas y
gallant eu fforddio, maent yn gweithio ac yn
cael cefnogaeth os oes ei angen arnynt.

Egwyddorion a Rhesymeg
•Canolbwyntio ar ganlyniadau llwyddiannus ar gyfer pobl ifanc - llawer

ohonynt ag anghenion lluosog a chymhleth ar draws ystod o feysydd yn eu
bywydau.
•Trefnu gwasanaethau o gwmpas teithiau pobl ifanc a'r hyn y maent yn ei

ddweud sy’n gwneud y gwahaniaeth.
•Dull integredig o gynllunio a chomisiynu trwodd i gyflwyno gwasanaethau
•Yr hyn sydd eisoes yn gweithio'n dda - a chydnabod yr heriau o'n blaenau
•Meddwl trwy systemau - sut i atal digartrefedd a chynllunio'n fwy effeithiol

gyda'n gilydd
•Rhannu data a gwell defnydd o dechnole

Cwmpasu Dyfodol Awst 2016
NEET = 7
CAMHS = 6
Ymgysylltiad â’r Heddlu / TTI = 5
CSE = 3
Problemau alcohol a chyffuriau = 5
Perthynas wael â’u teulu = 10
Datgan Eu Bod Yn Ddigartref= 6
Anabledd = 3
Mwy na dwy broblem = 11
Mwy na tair problem = 8

Prosiect Llwybr Positif Pobl Ifanc yn Sir
Ddinbych.
 Partneriaeth: Datrysiadau Tai, Tîm Troseddu Ieuenctid Gwasanaethau
Plant a Chefnogi Pobl. Ariannu ar y cyd prosiect peilot chwe mis a
ddechreuodd ym mis Hydref 2016. O Ebrill 2017 bydd 3.5 aelod o staff.
 Byddant yn cynnal Asesiad o Anghenion O Ran Tai i unrhyw unigolyn ifanc
rhwng 16 a 25 oed sy’n datgan wrth yr Awdurdod Lleol eu bod yn
ddigartref neu mewn perygl o fod yn ddigartref.
 Os gwelir fod gan yr unigolyn ifanc ddyletswydd, bydd datrysiadau tai a
gwasanaethau cymdeithasol yn arwain ac yn cyfarwyddo gweithwyr
llwybr.
 Bydd atal, gwasanaethau cyfryngu ac opsiynau tai eraill yn ganolbwynt i’r
asesiad

Ystadegau o 1 Tachwedd hyd 15 Mawrth 2017
Gwelwyd 37 o bobl ifanc
28 wedi osgoi llety dros dro
 11 wedi’u rhoi mewn tai â chefnogaeth
 10 wedi cael cefnogaeth yn ôl yr angen
 7 wedi’u hatgyfeirio ar gyfer cyfryngu

Ystadegau o 1 Tachwedd hyd 15 Mawrth 2017
Gwelwyd 37 o bobl ifanc
 22 gwryw
 15 benyw

Ailfodelu Gwasanaethau Presennol
 Datblygu prosiect llai sy’n cydnabod anghenion emosiynol a seicolegol
pobl ifanc ddigartref Elfennau craidd amgylchedd ar sail seicoleg yw:
 Fframwaith seicolegol
 Yr amgylchedd ffisegol a mannau cymdeithasol
 Hyfforddiant a chefnogaeth i staff
 Rheoli perthnasoedd
 Gwerthuso canlyniadau

