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Ynglŷn â CAIS
Elusen gofrestredig yw CAIS ac mae’n un o brif gyflenwyr gwasanaethau cymorth personol y 
sector gwirfoddol yng Nghymru

Ein Gwerthoedd

Rydym yn cyflwyno cenhadaeth CAIS fel tîm, ac yn 
sail i hyn rydym yn rhannu set o werthoedd sy’n ein 
cynorthwyo i gael effaith gadarnhaol ar fywydau unigolion a 
chymdeithas:

Pobl   Byddwn yn grymuso pobl i gyrraedd eu nodau 
personol a phroffesiynol a chyflawni eu potensial

Gwrando   Rydym yn ymrwymedig i’n gwaith a’n 
cenhadaeth, byddwn yn gwrando ar ein defnyddwyr 
gwasanaeth a’n cwsmeriaid ac yn dysgu oddi wrthynt i 
sicrhau ein bod yn darparu’r gwasanaethau a’r cymorth 
cywir

Ansawdd   Byddwn yn ymdrechu i fodloni a rhagori ar 
ddisgwyliadau comisiynwyr, defnyddwyr gwasanaeth a 
chwsmeriaid

Partneriaeth   Byddwn yn parhau i ddatblygu 
partneriaethau gyda mudiadau sy’n rhannu ein 
gweledigaeth 

Cymuned   Rydym yn gwerthfawrogi a chefnogi’r rheini sy’n 
ein cynorthwyo’n wirfoddol. Byddwn yn ymdrechu i ddeall ac 
ateb anghenion y gwahanol gymunedau sy’n gofyn am ein 

gwasanaethau

Ein Nodau

Cefnogi a grymuso pobl i wneud newidiadau cadarnhaol 
i’w ffordd o fyw

Helpu pobl i wella eu lles corfforol ac emosiynol i fyw 
bywydau hapusach ac iachach

Ysbrydoli a chefnogi pobl i gyrraedd nodau personol a 
phroffesiynol

Rydym yn helpu pobl sy’n cael problemau â dibyniaeth, iechyd meddwl, cyflogaeth, troseddu a heriau eraill mewn bywyd, 
yn ogystal â chynnig cymorth a gwybodaeth i’w teuluoedd a ffrindiau, yn y gred y gall pobl newid a’u bod yn newid. Mae ein 
dewis eang o wasanaethau yn cynnwys triniaeth ac adsefydlu mewn cyfleusterau preswyl, cwnsela, mentora gan gymheiriaid, 
cymorth i gyn-filwyr, cefnogi pobl yn eu cartrefi, cynorthwyo pobl i ddychwelyd i’r gwaith neu addysg, gwaith grŵp ac 
ymyriadau cymhelliant eraill. Gallwn hefyd gynnig dewis cynhwysfawr o gyrsiau hyfforddi, ynghyd â hyfforddiant a chymorth 
i gyflogwyr. Rydym yn weithgar iawn ym maes ymyriadau cyflogaeth gan gynnwys datblygu ein mentrau cymdeithasol ein 
hunain. 

Ein Datganiad o Genhadaeth

Nod CAIS yw grymuso newidiadau cadarnhaol ym mywydau’r bobl a gaiff eu heffeithio gan ddibyniaeth, iechyd meddwl 
niweidiol, diweithdra, troseddu a heriau eraill bywyd trwy gynnig dewis o wasanaethau a chymorth a ddarperir gan staff a 
gwirfoddolwyr medrus a phrofiadol.
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Gwasanaethau Hafan Wen 

Mae Hafan Wen yn cynnig gwasanaeth dadwenwyno mewnol i oedolion, o’r ddau ryw, y mae eu bywydau wedi’u heffeithio gan 
gamddefnydd o gyffuriau, alcohol neu’r ddau.

Mae staff yn gweithio yn Hafan Wen ddydd a nos, 365 diwrnod y flwyddyn.

Lleolir yr uned ddadwenwyno i gleifion mewnol mewn gwasanaeth 25-gwely sefydledig ar safle Ysbyty Maelor Wrecsam, Giât 
4, Watery Road, Wrecsam LL13 7NQ.

Rheolir Hafan Wen gan CAIS, elusen gofrestredig (rhif 1039386) a chwmni cyfyngedig drwy warant (rhif y cwmni 02751104).

Lleolir y Brif Swyddfa gofrestredig yn: 12 Sgwâr y Drindod, Llandudno, Conwy, LL30 2RA

Mae’r gwasanaeth wedi ei gofrestru fel ysbyty annibynnol yn unol â gofynion safonau gofal Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru 
(AGIC).

Yr unigolyn enwebedig ar gyfer Hafan Wen yw Geraint Jones, cyfarwyddwr gwasanaethau preswyl CAIS, a gellir cysylltu ag ef 
yn ein prif swyddfa.

Rhif ffôn: 01492 872 014

E-bost: Geraint.Jones@cais.co.uk

Liz Jones, y rheolwr, sy’n gyfrifol am reoli Hafan Wen o ddydd i ddydd, ac mae hi wedi’i chofrestru â’r corff rheoleiddio AGIC.

Rhif ffôn: 01978 313 904

E-bost: elizabeth.jones@cais.org.uk

Mae’r cyfarwyddwr gwasanaethau preswyl yn atebol i brif weithredwr CAIS. Mae’r prif weithredwr yn atebol i fwrdd yr 
ymddiriedolwyr mewn perthynas â statws elusennol CAIS.
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Athroniaeth
Mae Hafan Wen yn cynnig pecynnau triniaeth hyblyg, gan gynnwys gwasanaethau sefydlogi a dadwenwyno, sy’n diwallu 
anghenion unigol defnyddwyr gwasanaeth. Trwy gydweithio’n agos gyda’r gweithwyr ac asiantaethau sy’n atgyfeirio cleifion, 
rydym yn sicrhau bod amrywiaeth eang o anghenion amrywiol yn cael eu diwallu drwy gynllun gofal cynhwysfawr o ran 
triniaeth. 

Mae ein protocol dadwenwyno, a ddatblygwyd ar y cyd â BIPBC, yn seiliedig ar ganllawiau cyfredol iechyd cyhoeddus a NICE. 
Mae’r seiciatrydd ymgynghorol a meddygon y gwasanaeth yn asesu pob defnyddiwr gwasanaeth yn unol â chanllawiau 
presgripsiynu’r bwrdd iechyd lleol.

Mae gweithio tuag at adferiad hirdymor yn sail i bob agwedd o’r ddarpariaeth therapiwtig yn Hafan Wen. Rydym yn ystyried yr 
unigolyn cyfan wrth ddarparu gwasanaeth sy’n canolbwyntio ar y cleient ac sy’n seiliedig ar adferiad. Trwy wneud hyn, rydym yn 
mynd i’r afael ag anghenion bio-seicogymdeithasol pob unigolyn.

Nodau ac Amcanion
Mae Hafan Wen yn uned ddadwenwyno bwrpasol i gleifion mewnol, a leolir mewn adeilad a godwyd yn 1997 ar safle Ysbyty 
Maelor Wrecsam. Mae’n darparu triniaeth glinigol a reolir yn feddygol a chymorth therapiwtig i unigolion sy’n gweithio tuag at 
gynnal ffordd o fyw heb sylweddau.

Mae’r uned yn darparu ymyriadau ymatebol, hyblyg sy’n effeithiol yn glinigol ac sy’n paratoi defnyddwyr gwasanaeth ar gyfer 
adferiad parhaus a pharhaol gan sicrhau y cyflawnir canlyniadau cadarnhaol.

Mae’r canlyniadau yn cynnwys:

•	  dadwenwyno’n llwyr

•	  sefydlogi

•	  gwell lles cyffredinol

•	  gwell cymhelliant

•	  gwell iechyd meddwl

•	  gwell iechyd corfforol

•	  gwell dealltwriaeth o’r hyn sy’n ysgogi dibyniaeth

•	  gwell sgiliau i atal neu reoli llithro yn ôl

•	  gwell dealltwriaeth o’r rhwydweithiau cymorth sydd ar gael i ddefnyddwyr gwasanaeth

•	  gwell dealltwriaeth o’r broses o newid

•	  gwell hyder

•	  gwell ymwybyddiaeth am y gymuned ehangach a lle’r defnyddwyr gwasanaeth yn y gymuned honno

•	  gwell ymwybyddiaeth am y cyfleoedd sydd ar gael i ddefnyddwyr gwasanaeth

•	  y gallu i ddatblygu ystod o strategaethau ymdopi i sicrhau adferiad parhaol ac ymwrthod
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Meini Prawf Derbyn a Gwrthod Derbyn 

Meini Prawf Derbyn

Caiff defnyddwyr gwasanaeth eu derbyn i Hafan Wen fel rhan o gynllun gofal parhaus a drefnwyd ochr yn ochr â thimau 
cymunedol. Bydd pob defnyddiwr gwasanaeth yn gwybod ei ddyddiad derbyn a bydd trefniadau wedi’u gwneud gan eu 
gweithwyr cymunedol i sicrhau eu bod yn cyrraedd yr uned yn ddiogel. Dim ond defnyddwyr sy’n cwrdd â’r meini prawf a ganlyn 
y gellir eu derbyn yn Hafan Wen:

•	  maent wedi’u hysgogi i ddadwenwyo ac i weithio at eu nodau a thargedau personol 

•	  maent yn barod i gadw at ein rheolau a’n disgwyliadau fel rhan o gontract triniaeth a gytunir

•	  mae ganddynt atgyfeiriad cynhwysfawr llawn a gyflwynwyd gan eu gweithiwr cymunedol cyn iddynt gael mynediad

•	  maent wedi derbyn cadarnhâd fod cyllid ar gael

Meini Prawf Gwrthod Derbyn

Ar sail ein meini prawf cymhwyster, ni fyddai’n bosibl i ni gynnig ein gwasanaethau i gleientiaid y nodwyd bod arnynt angen 
gwasanaethau meddygol neu iechyd meddwl yr ystyrir eu bod y tu hwnt i allu ein darpariaeth. Mae hyn yn cynnwys:

•	  defnyddwyr gwasanaeth â morbidrwydd seiciatrig llym neu sydd ar adrannau o’r Ddeddf Iechyd Meddwl

•	  defnyddwyr gwasanaeth â morbidrwydd corfforol difrifol

•	  defnyddwyr gwasanaeth sydd â pherygl uchel o drais

Ni ellir mechnïo defnyddwyr gwasanaeth i Hafan Wen.

Hyd Arhosiad  

Cytunir ar hyd arhosiad defnyddwyr gwasanaeth cyn iddynt gael eu derbyn, ond fel rheol byddir yn aros tua 10 i 14 noson 
ar gyfer triniaeth am alcohol ac 14-28 noson ar gyfer triniaeth am gyffuriau. Caiff cynllun triniaeth ei ddatblygu mewn 
cydweithrediad gyda’r unigolyn, y gweithiwr cymunedol a’r awdurdod cyllido. 

Y Broses Atgyfeirio

Mae Hafan Wen yn derbyn atgyfeiriadau gan asiantaethau statudol ac anstatudol, a hunan-atgyfeiriadau. 

Caiff atgyfeiriadau eu gwneud drwy lenwi ffurflen atgyfeirio Hafan Wen, ynghyd â’r dogfennau ategol i gefnogi’r atgyfeiriad, fel 
canlyniadau prawf gwaed lle bo’n briodol.

Mae’r ffurflen atgyfeirio yn gofyn am wybodaeth ynglŷn â defnydd o alcohol, ac amgylchiadau meddygol, cymdeithasol a 
chyfreithiol. Hefyd, rhaid cwlbhau asesiad risg a rhaid i’r rheolwr gofal a’r defnyddiwr gwasanaeth ei lofnodi. Trafodir y manylion 
penodol a ganlyn cyn i’r defnyddiwr gael mynediad:

•	  hyd y cyfnod ariannu

•	  asesiad o anghenion bio-seicogymdeithasol a threfn dadwenwyno

•	  asesiad o lefelau cymhelliant

•	  gallu i ymgysylltu ag agweddau therapiwtig y rhaglen

Cyn cael mynediad, bydd y defnyddiwr gwasanaeth a’r rheolwr gofal yn derbyn yr wybodaeth briodol ynglŷn ag 
athroniaeth a strwythur y gwasanaeth er mwyn sicrhau bod disgwyliadau priodol yn cael eu cyrraedd ac y gellir 
gosod nodau addas o ran y driniaeth.



Datganiad o Bwrpas 2015-2016
Hafan Wen

5

Hyfforddiant Staff 
Rhaid i bob aelod staff newydd ddilyn rhaglen ymsefydlu gynhwysfawr pan fyddant yn dechrau ar eu gwaith. 

Er mwyn sicrhau bod staff nyrsio, staff iechyd cysylltiedig a gweithwyr proffesiynol eraill wedi eu cofrestru’n briodol â chyrff 
proffesiynol a rheoleiddio perthnasol y Deyrnas Unedig, a’u bod yn parhau i wneud hynny, bydd CAIS yn:

•	  gwirio manylion cofrestru â’r cyrff proffesiynol a rheoleiddio priodol cyn penodi, yn erbyn y manylion cofrestru a gedwir  
 ar ffeiliau personél y staff

•	  gwirio manylion cofrestru â’r Cyngor Meddygol Cenedlaethol (NMC) yn flynyddol, i ddangos arfer da ac fel rhan o   
 ofynion Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

•	  sicrhau y darperir hyfforddiant a datblygiad proffesiynol parhaus er mwyn galluogi staff i ennill cymwysterau   
 perthnasol h.y. NVQ lefel 4

•	  sicrhau bod pob aelod staff yn gymwys yn ôl safonau DANOS (Drug and Alcohol National Occupational Standards), a’u  
 bod yn cael eu gwerthuso’n flynyddol i gadarnhau eu lefelau cymhwysedd parhaus

•	  sicrhau bod pob aelod staff wedi derbyn hyfforddiant mewn technegau adferiad ar sail tystiolaeth

Fel rhan o raglen datblygiad parhaus CAIS, disgwylir i’r holl weithwyr cymorth ennill Diploma mewn Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol ar Lefel 3. Cynhelir gwerthusiadau perfformiad blynyddol. Mae’r hyfforddiant a datblygiad yn barhaus yn Hafan 
Wen, ac annogir pob aelod staff i ddilyn cyrsiau mewnol ac allanol.

Mae Hafan Wen yn darparu goruchwyliaeth glinigol orfodol i’r staff gofal iechyd sydd â chymhwyster ac nad ydynt wedi’u 
cofrestru, a rhaid i bawb ddilyn hyfforddiant craidd CAIS a ddarperir gan y sefydliad. Caiff anghenion hyfforddiant ychwanegol a 
chydymffurfiaeth â safonau DANOS eu nodi yn ystod y gwerthusiad blynyddol.

Enw’r Aelod Staff Teitl y Swydd Cymwysterau

Elizabeth Jones Rheolwr Gwasanaeth RNMH,BN
Nyrs Rhagnodydd Annibynnol 
Hyfforddwr Bywyd, Dip
Tystysgrif ILM – Rheolaeth 
Dysgu ac Asesu mewn Gwaith Clinigol, Tyst. Mentora ar gyfer 
Myfyrwyr Nyrsio
Mynediad Gwyddorau Cymdeithasol

Leon Marsh Rheolwr Masnachol Bsc (Anrh.) Troseddeg a Seicoleg
Lefel 5 Diploma: Rheolaeth mewn Gofal Preswyl
Tyst. ILM – Lefel 2 Rheolaeth
FDAP – Gweithiwr Proffesiynol Cyffuriau ac Alcohol Achrededig 
Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol– Tiwtor Rhaglenni Achrededig

Alieu Jallow Dirprwy Reolwr Gwasanaeth RNMH, Diploma Cenedlaethol Uwch 
Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol, BA Anrh.
Dysgu ac Asesu mewn Gwaith Clinigol
Mentora ar gyfer Myfyrwyr Nyrsio
Arweinyddiaeth, Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Lefel 3
Ymateb i Her Newid, Lefel 3
Offer a Gwaith Asesu Risg (HCR 20, SVR 20, a ‘Boer’s Convergent 
Approach’)

Mel Garbutt Nyrs Arweiniol (RMN) RNMH, BN Anrh.
Mynediad Iechyd a Gofalu
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Enw’r Aelod Staff Teitl y Swydd Cymwysterau

A.A Nyrs Arweiniol (RGN) RNMH, BN Hons
Mynediad Iechyd a Gofalu

C.E Nyrs Staff (RMN) RNMH, BSc

P. D-H Nyrs Staff (RMN) Nyrs Iechyd Meddwl, Lefel 2
Nyrs Gofrestredig
Mentora ar gyfer Myfyrwyr Nyrsio

D. F-G Nyrs Staff (RMN) RNMH, Dip
Camddefnyddio Sylweddau – Gradd Sylfaen
Seicoleg, Gradd
Paratoi i Ddysgu, Tyst.
Sgiliau cwnsela, Tyst.
Mentora ar gyfer Myfyrwyr Nyrsio

J.B Nyrs Staff (RMN) RNMH, Dip

N.L Nyrs Staff (RMN) Gradd BN. RNMH
Gwythïen-bigo a Phibellu
Mynediad i Nyrsio

L.H Nyrs Staff (RMN) RNMH, Dip
Therapi Ymddygiad Gwybyddol, Dip

C.R Gweithiwr Cymorth Gofal 
Iechyd

Ar fin dechrau Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol

M.J Gweithiwr Cymorth Gofal 
Iechyd

Ar fin dechrau Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol

P.H Gweithiwr Cymorth Gofal 
Iechyd

RNMH, Dip
Gwyddor Cymdeithasol, BS
Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Lefel 3
Cwnsela, Lefel 3

P.B Gweithiwr Cymorth Gofal 
Iechyd

Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Dip Lefel 3 (Yn gweithio tuag ato)

K.H Gweithiwr Cymorth Gofal 
Iechyd

Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Dip Lefel 3 (Yn gweithio tuag ato)

V.G Gweithiwr Cymorth Gofal 
Iechyd

Iechyd a Gofal cymdeithasol, NVQ Lefel 3

B.B Gweithiwr Cymorth Gofal 
Iechyd

Iechyd a Gofal cymdeithasol, Lefel 2
Ar fin dechrau Iechyd a Gofal cymdeithasol Lefel 3

S.P Gweithiwr Cymorth Gofal 
Iechyd

Iechyd a Gofal cymdeithasol, NVQ - Lefel 3
Gwaith Grŵp, Tyst.

E.R Gweithiwr Cymorth Gofal 
Iechyd

Btec Iechyd a Gofal cymdeithasol, Lefel 2
Ar fin dechrau Iechyd a Gofal cymdeithasol Lefel 3
Ymwybyddiaeth am Gamddefnyddio Cyffuriau ac Alcohol, Lefel 3

D.E Cydlynydd Therapiwtig Celf a Dylunio, BA Anrh.
TAR, Addysg Dysgu 
Celf, Dip
Cyfrifiadureg, Dip
Iechyd Meddwl, NVQ Lefel 2
Iechyd a Gofal cymdeithasol, NVQ Lefel 2

S.H Gweithiwr Therapiwtig Iechyd a Gofal cymdeithasol, Dip Lefel 2
Iechyd a Gofal cymdeithasol, Dip Lefel 3 (Yn gweithio tuag ato)
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Enw’r Aelod Staff Teitl y Swydd Cymwysterau

S.E Tiwtor Celf / TG BA Anrh.
TAR – Tystysgrif Addysg i Raddedigion

J.S Gweithiwr Estyn Allan ac 
Ymgysylltu

CMT 2 (Technegydd Meddygol Rhyfel)
Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl
Adferiad Sythweledol

A.H Gweinyddol / Derbynfa Teipio Llaw-fer Meddygol
Pitman/RSA Llaw-fer Meddygol
RSA teipio Cam 3 
AMSPAR Diploma
Cyflwyniad – Iaith arwyddion Prydain
NVQ Lefel 2 Gofal Cwmseriaid
TG Feddygol sgiliau a therminoleg
OCR Lefel 2 Tyst, TG

D.H Rheolwr Arlwyo Arlwyo a Chadw Gwesty, lefel A 
HND Rheoli Gwestai ac Arlwyo
Hylendid Bwyd Sylfaenol, Tyst.
Paratoi Bwyd, NVQ Lefel 1
Diogelwch Bwyd, Lefel 3

A.L Cogydd LLefel 2 Hylendid Bwyd 2014
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Caiff y ddarpariaeth glinigol ei harwain gan seiciatrydd ymgynghorol ac mae nyrsys cymwysedig yn gweithio ddydd a 
nos ynghyd â thîm profiadol o weithwyr cymorth. Arweinir y rhaglen therapiwtig, sy’n cefnogi cleientiaid drwy’r broses 
ddadwenwyno, gan y cydlynydd therapiwtig gyda chymorth arbenigwr therapi ymddygiad gwybyddol (CBT) sydd wedi datblygu 
ystod o ymyriadau seicogymdeithasol ar sail tystiolaeth. Nod yr ymyriadau hyn yw grymuso newid ac ymgysylltu defnyddwyr 
gwasanaeth â’r rhaglen gan bwyso’n drwm ar egwyddorion therapiwtig ar sail tystiolaeth fel:

•	  therapi ymddygiad gwybyddol (CBT)

•	  ymwybyddiaeth ofalgar

•	  therapi derbyn ac ymrwymo

Enghraifft o amserlen wythnosol 

LLUN MAWRTH MERCHER IAU GWENER SADWRN SUL

8am – 9am Brecwast Brecwast Brecwast Brecwast Brecwast Brecwast Brecwast 

Bore 9.30 am -10 am

Cyfarfod Bore

10 am -12 pm

Cyfrifiaduron a 
Therapi Celf 

Neu
Gweithgaredd 

Therapiwtig

9.30 am -10 am

Cyfarfod Bore

10 am -12 pm

Cyfrifiaduron a 
Therapi Celf 

Neu
Gweithgaredd 

Therapiwtig

9.30 am -10 am

Cyfarfod Bore

10 am -12 pm

Cyfarfod Tŷ 

9.30 am -10 am

Cyfarfod Bore

10 am -12 pm

Cyfrifiaduron a 
Therapi Celf 

Neu
Gweithgaredd 

Therapiwtig

9.30 am -10 am

Cyfarfod Bore

10 am -12 pm

Cyfrifiaduron a 
Therapi Celf 

Neu
Gweithgaredd 

Therapiwtig

9.30 am -10 am

Cyfarfod Bore

10 am – 12 pm

1:i:1
Sesiynau gwaith 

allweddol

9.30 am -10 am

Cyfarfod Bore

10 am –12 pm

1:i:1
Sesiynau gwaith 

allweddol

12 – 1pm Cinio Cinio Cinio Cinio Cinio Cinio Cinio

Prynhawn 1:30 – 3:30 pm

Grŵp Seico-
gymdeithasol

1:30 – 3:30 pm

Grŵp Seicogym-
deithasol

1:30-3:30 pm

Gweithgaredd 
dan arweiniad 

Mentor  
Cymheiriaid 
(Full Circle)

1:30-3:30 pm

Grŵp Addysgol

1:30-3:30 pm

Grŵp Addysgol
Neu

Hamdden

1:30-3:30 pm

1:i:1
Sesiynau gwaith 

allweddol

1:30-3:30 pm

1:i:1
Sesiynau gwaith 

allweddol

5 - 6 PM Te Te Te Te Te Te Te

Nos Campfa

Neu

Hamdden

Campfa

Neu

Hamdden

Cyfarfod 
Alcoholics

Anonymous
(AA)

Cyfarfod 
Narcotics 

Anonymous
(NA)

Campfa

Neu

Hamdden

Campfa

Neu

Hamdden

Campfa

Neu

Hamdden



9

Datganiad o Bwrpas 2015-2016
Hafan Wen

Amserlen Wythnosol

Cyfrifiaduron a Therapi Celf     Yn cynnwys y celfyddydau creadigol, cerflunio, ysgrifennu creadigol, sgiliau   
     cyfrifiadurol sylfaenol, a phaentio.

Gweithgareddau Therapiwtig    yn cynnwys grŵp ymlacio, grŵp myfyrio, ymarferion meithrin hunan-barch a hyder.

Cyfarfod Tŷ     I drafod materion bob dydd yn y tŷ. Hefyd yn fforwm lle gall defnyddwyr gwasanaeth  
     drafod materion yn ymwneud â’r ddarpariaeth gwasanaeth gyda’r tîm staff.

1:i:1 Sesiynau Gwaith Allweddol    Sesiwn gwaith unigol a gynlluniwyd i fynd i’r afael ag anghenion a nodwyd yn eich  
     cynllun gofal, ac a fydd hefyd yn ystyried datblygu strategaethau ymdopi.

Grŵp seicogymdeithasol    Amrywiaeth o ymyriadau sy’n seiliedig ar dystiolaeth i helpu i ddeall eich bod yn  
     gaeth i

Gweithgaredd dan arweiniad Mentor Cymheiriaid     
     Dan arweiniad Full Circle, mae’r sesiwn yn gyfle i sgwrsio gyda chyn-ddefnyddwyr  
     gwasanaeth sydd wedi bod drwy’r un profiad â’r hyn rydych chi’n ei wynebu.

Y Gampfa a Hamdden   Gallwch wella eich iechyd corfforol drwy fynd i’r gampfa gyda’n hyfforddwr   
     gwirfoddol, neu gallwch ymlacio drwy chwarae gêm o bêl-fasged neu fwynhau cwmni  
     eraill.

Trefniadau ar gyfer Cynllunio Gofal 
Caiff cynllun gofal ei ddatblygu mewn cydweithrediad gyda’r defnyddiwr gwasanaeth a’r tîm cyfeirio cymunedol i sicrhau bod 
blaenoriaethau’r cynllun gofal wedi eu nodi cyn i’r defnyddiwr gwasanaeth gael ei dderbyn i’r uned. Bydd hyn yn cynnwys:testing 
to aid identification of recent substance use

•	  profi er mwyn hwylsuo’r gwaith o adnabod defnydd sylweddau diweddar

•	  asesu arwyddion diddyfnu

•	  cofnodi hanes camddefnyddio cyffuriau ac alcohol a nodi unrhyw ymgais flaenorol i ddadwenwyno

•	  adolygiad o iechyd meddwl / corfforol presennol a blaenorol

•	  ystyriaeth o risg mewn perthynas â hunan-niweidio, a lefelau goddefgarwch o ran diddyfnu o’r sylweddau

Bydd y cynllun gofal cyntaf hwn yn sail i gynllun gofal cynhwysfawr wrth dderbyn cleient i’r uned, ac asesiad llawn o anghenion 
y cleient gyda’r nod o wneud y mwyaf o’r cyfle i ddadwenwyno’n llwyr a llwyddiannus gan gwrdd ag anghenion holistaidd yr 
unigolyn ar yr un pryd.

Gofal iechyd a Chymorth Personol 
Mae Hafan Wen yn darparu lefelau priodol o ofal iechyd a chymorth personol i’r holl breswylwyr drwy gydol eu harhosiad.

Darperir gofal nyrsio, a bydd staff yn sicrhau y caiff anghenion gofal iechyd y preswylwyr eu hasesu a’u diwallu’n llawn.

Mae gweithdrefnau a pholisïau penodol mewn lle o ran dosbarthu meddyginiaeth. 
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Llety
Cynlluniwyd cyfleusterau Hafan Wen yn ofalus a chânt eu huwchraddio yn barhaus i ateb 
anghenion amrywiol gwahanol grwpiau o gleientiaid. Mae’r nodweddion yn cynnwys:

•	  llety sy’n addas i’r anabl – lifftiau, seddau mewn cawodydd, cyflesterau ar gyfer pobl â   
 nam ar eu clyw

•	  prif adeilad sy’n hygyrch i bawb, gyda mynediad i gadeiriau olwyn

•	  lolfa ar gyfer menywod / dynion yn unig

•	  25 ystafell wely sengl en-suite 

Mae pedair lolfa i gyd, un ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth benywaidd yn unig, ac un ar gyfer 
defnyddwyr gwasanaeth gwrywaidd yn unig, a dwy at ddefnydd pawb. Hefyd, yn Hafan Wen ceir 
cawodydd sy’n addas i’r anabl, lifft i’r llawr cyntaf, ac ystafell golchi dillad ar gyfer cleientiaid. 
Mae cegin fach ym mhob lolfa lle ceir popty meicro-don, cyfleusterau gwneud te a choffi ac ardal 
fwyta.

•	  ceginau bach yn y bedair lolfa

•	  ystafell golchi dillad

•	  ystafell ymlacio

•	  ystafell gelf a chyfrifiaduron

•	  ystafell hamdden

•	  ystafell gwaith grŵp

•	  campfa

Gall Hafan Wen dderbyn unigolion sydd arnynt angen defnyddio cadair olwyn, gan fod lifft ac 
ystafelloedd sydd wedi’u haddasu ar gyfer yr anabl ar gael. 

Gerddi

Lleolir Hafan Wen yng nghanol gerddi sefydledig, gan roi cyfle i gleientiaid gael amser iddynt 
hwy eu hunain neu fyfyrio wrth fwynhau’r ardd, y pwll a’r tir o amgylch. Mae preswylwyr yn aml 
yn gweld amrywiaeth eang o fywyd gwyllt, gan gynnwys llwynogod, cwningod, moch daear, 
gwiwerod, a hwyaid.

Cegin

Mae gan Hafan Wen cegin fodern lle mae cogyddion profiadol yn gweithio saith diwrnod yr 
wythnos. Caiff y bwyd ei goginio’n ffres, a gwneir pob ymdrech i ddarparu bwydydd maethlon 
sy’n diwallu eich gofynion o ran deiet, dewisiadau personol a’ch helpu i gael adferiad cynt a mwy 
cyfforddus.

Ffordd o Fyw 

Mae Hafan Wen yn annog preswylwyr i ddilyn ffordd o fyw a pherthnasoedd addas a boddhaus 
yn ystod eu harhosiad yn yr uned. Caiff preswylwyr eu cefnogi a’u hannog i gymryd rhan mewn 
gweithgareddau hamdden, fel pêl-fasged, neu chwarae pŵl, a datblygu diddordebau a hobïau 
drwy ddefnyddio ein cyfleusterau celf a TG.

Ymweliadau  

Oherwydd natur yr uned, ac er mwyn galluogi defnyddwyr gwasanaeth i ganolbwyntio’n llwyr ar 
eu hanghenion ac adferiad yn ystod eu triniaeth, nid yw Hafan Wen yn caniatáu ymwelwyr. 

Fodd bynnag, os bydd argyfwng teuluol yn codi, gwneir pob ymdrech i roi ystyriaeth i hyn ar sail 
anghenion yr unigolyn ac ochr yn ochr â’ch gweithiwr cymunedol.

Gall teuluoedd siarad gydag aelod staff ynglŷn â gofal unigolyn os rhoddwyd y caniatâd priodol. 
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Preifatrwydd  
Mae Hafan Wen yn anelu at roi cymaint o breifatrwydd â phosibl i’r holl breswylwyr drwy sicrhau: 

•	  y cedwir pob gwybodaeth gyfrinachol am breswylwyr ar ffeiliau personol mewn cypyrddau y gellir eu cloi

•	  bod cloeon ar ddrysau ystafelloedd gwely pob preswylydd

•	  y caiff pob preswylydd oriad i’w ystafell wely

•	  bod cyfleusterau en-suite ym mhob ystafell wely

Crefydd  
Mae Hafan Wen yn rhoi pob cefnogaeth i breswylwyr ddilyn eu credoau crefyddol drwy sicrhau y caiff gofynion crefyddol 
cleientiaid eu bodloni o fewn cyfyngiadau’r uned.

Urddas 
Ethos Hafan Wen yw dangos parch wrth weithio gyda phreswylwyr, a darparu amgylchedd nad yw’n barnu ac sy’n trin pob 
unigolyn fel oedolyn ar sail cyfartal. 

Mae’r rhaglen yn canolbwyntio ar annog ymrymuso a hunaneffeithlonrwydd. 

Ysmygu  
Mae gan Hafan Wen bolisi dim ysmygu, felly ni chaniateir ysmygu yn yr uned a dim ond mewn ardaloedd dynodedig yn unol â 
pholisi ysmygu CAIS.

Ni chaniateir i ymwelwyr ysmygu yn yr adeilad yn unol â pholisi ysmygu CAIS.

Gweithdrefn Dân  
Cymeradwywyd yr adeilad gan Wasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru. 

Caiff y gwasanaeth tân ei hysbysu am unrhyw newidiadau i strwythur yr adeilad. 

Mae swyddog tân yn archwilio’r uned yn rheolaidd. 

Profir larymau tân bob wythnos a phrofir y goleuadau argyfwng bob mis. Caiff pawb sydd yn yr uned ar adeg y profion eu 
hysbysu am y profion. 

Os bydd tân, lleolir y pwynt ymgynnull y tu allan i flaen yr adeilad ger y rhwystr wrth y fynedfa.
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Gweithdrefn Ryddhau
Mae gan Hafan Wen weithdrefn ryddhau gynhwysfawr er mwyn sicrhau bod defnyddwyr gwasanaeth yn teimlo eu bod yn derbyn 
cefnogaeth yn ystod y cyfnod bregus hwn. 

Rydym yn gobeithio y bydd pawb sy’n gadael y gwasanaeth yn gwneud hynny mewn ffordd gadarnhaol a gynlluniwyd, rydym 
hefyd yn cydnabod y gellir gofyn i ddefnyddwyr gwasanaeth adael oherwydd iddynt dorri amodau eu contract triniaeth.

Bydd Hafan Wen yn sicrhau y caiff pawb y gofynnir iddynt adael oherwydd iddynt dorri amodau eu contract triniaeth eu rhyddhau 
mewn ffordd adeiladol, cadarnhaol, anfeirniadol, gan roi ystyriaeth briodol i’r risg.

Sicrhau Ansawdd
Mae CAIS yn ymrwymedig i gynnal a gwella ansawdd y gwasanaeth a gyflenwir yn Hafan Wen, a dyfarnwyd gwobr Buddsoddwyr 
mewn Pobl i’r uned.

Mae gennym lawlyfr polisïau a gweithdrefnau cynhwysfawr a gaiff ei adolygu a’i ddiwygio yn systematig.

Caiff yr holl staff eu goruchwylio yn unol â safonau gofynnol a darperir hyfforddiant i sicrhau gwelliant parhaus.

Cofrestrir a rheoleiddir Hafan Wen gan Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC), sy’n cynnal archwiliadau blynyddol a byrfyfyr o’r 
uned a gall nodi gofynion ac argymhellion i wella ansawdd yn ei adroddiadau.
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Cwynion 
Mae Hafan Wen yn anelu at ddarparu gwasanaethau o ansawdd uchel yn gyson, ond cydnabyddir y gall preswylwyr a gofalwyr 
o dro i dro fod yn bryderus neu’n anfodlon â’r driniaeth a’r gofal a dderbyniwyd ganddynt. Rydym hefyd yn cydnabod fod yn 
rhaid ystyried pryderon a chwynion o’r fath o ddifrif ac ymdrin â hwy yn ddiymdroi ac mewn ffordd sensitif.

Lluniwyd ein polisi cwynion mewn cydnabyddiaeth o hawliau preswylwyr i gwyno pan fyddant yn anfodlon a dyletswydd CAIS 
yw ymateb. Yn ogystal ag ymateb i’r gŵyn benodol, ym marn CAIS mae cwynion yn cynnig cyfle cadarnhaol i adolygu a gwella’r 
ffordd y darperir gwasanaethau i ddiwallu anghenion cleifion. 

Os na all y gweithiwr allweddol ymdrin â’r gŵyn neu os na fydd yr unigolyn yn fodlon â’r canlyniad, yna dylid cyfeirio’r gŵyn at y 
rheolwr cofrestredig a fydd yn trefnu apwyntiad i’ch gweld. 

Os nad ydych yn fodlon â’r canlyniad yna dylech anfon cwyn ysgrifenedig at reolwr gwasanaeth Hafan Wen — neu os ydych yn 
dymuno i rywun arall, nad ydynt yn ymwneud yn uniongyrchol â’ch gofal, ymdrin â’r gŵyn gallwch anfon cwyn ysgrifenedig at: 

Geraint Jones – Cyfarwyddwr 
Prif Swyddfa CAIS, 12 Sgwâr y Drindod, LLANDUDNO LL30 2RA

Neu mae hawl gan bob defnyddiwr gwasanaeth gwyno’n uniongyrchol i:

Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) 
Llywodraeth Cymru, Parc Busnes Rhydycar, MERTHYR TUDFUL CF48 1UZ 
Rhif ffôn: 0300 062 8163 
Ffacs: 0300 062 8387 
Ebost: hiw@cymru.gsi.gov.uk

Gall unrhyw un sydd am gwyno wneud hynny gan fod yn hyderus y byddwn yn parchu eu cyfrinachedd ac na fydd hyn yn 
effeithio ar eu gofal yn y dyfodol. Gallwn sicrhau achwynwyr na fyddir yn gwahaniaethu yn eu herbyn oherwydd iddynt wneud 
cwyn.

Adolygu
Caiff y ddogfen hon ei hadolygu’n rheolaidd a’i diwygio yn unol â hynny i adlewyrchu’r ddarpariaeth gwasanaeth gyfredol ac 
unrhyw newidiadau i bolisïau a gweithdrefnau.

Llofnod:

Geraint Jones 
Cyfarwyddwr Gwasanaethau Preswyl

Dyddiad Adolygu: 1af Ebrill 2016


