
Rydym yn dymuno penodi Gweithiwr Cefnogi Annibyniaeth yn y Cartrefi ymuno â’n tîm
ymroddedig o weithwyr gofalu a chefnogi sy’n gweithio yn Sir Ddinbych.

Fe yr awgryma’r enw, mae’r tîm Annibyniaeth yn y Cartrefyn canolbwyntio ar gefnogi dinasyddion i
fod mor annibynnol â phosibl yn eu cartrefi a’u cymunedau eu hunain.

Yn rhinwedd y swydd hon ac fel aelod o dîm Ardal, byddwch yn gweithio gyda dinasyddion i
gyflawni eu canlyniadau cytunedig.  Gallai’r gefnogaeth hon gynnwys darparugofal personol.

Wrth gydnabod gwerthgofal o ansawdd uchel a gweithwyr cefnogi,rydym yn cynnigcyfraddau
cyflog cystadleuol, rhaglen gynefino lawn, ad-daliad am ffi cofrestru yn ogystal â hyfforddiant
ardderchog a chyfleoedd i ddatblygu gyrfaoedd.

Os hoffech chi drafod unrhyw agwedd ar y swydd, ffoniwch Julie Bamber ar 01824 708366.

Penodir yn amodol ar wiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, geirdaon boddhaol a chofrestriad
gyda Chyngor Gofal Cymru.

Os oes gennychddiddordeb yn y swydd wag hon, gwnewchgais ar-lein trwy ein
gwefanwww.sirddinbych.gov.uk. Am ddulliau eraill o wneud cais, cysylltwch â’r Adran
Gwasanaethau   Cwsmeriaid ar 01824 706100.

 

Gweithiwr Cefnogi Annibyniaeth yn y Cartref

  www.sirddinbych.gov.uk

✉  swyddigofalcymdeithasol@sirddinbych.gov.uk

☎  07717225541
#gwnewchiboblwenu #SwyddiCSDd

Cyfeirnod y swydd: CSCW00120W3LWE
Lleoliad: De Sir Ddinbych
Cyflog: Gradd 4 (£10.19 - £10.81 yr awr)
Oriau: 24 awr yr wythnos
Contract: Cyfnod penodol o 12 mis

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn ymroddedig i Gyfle Cyfartal a’i Safonau Iaith Gymraeg. Rydym yn croesawu
ceisiadau yn y Gymraeg. Sylwch na fydd unrhyw ffurflenni cais a dderbynnir yn y Gymraeg yn cael eu
trin yn llai ffafriol na ffurflenni cais a gyflwynwyd yn Saesneg.

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn ymroddedig i Gyfle Cyfartal a’i Safonau Iaith Gymraeg. Rydym yn croesawu
ceisiadau yn y Gymraeg. Sylwch na fydd unrhyw ffurflenni cais a dderbynnir yn y Gymraeg yn cael eu
trin yn llai ffafriol na ffurflenni cais a gyflwynwyd yn Saesneg.

http://www.sirddinbych.gov.uk/


Swydd-Ddisgrifiad

Gweithiwr Cefnogi Annibyniaeth yn y Cartref

Pwrpas y Swydd

Bydd deiliad y swydd yn aelod o’r tîm Ardal, byddant yn rhoi cynlluniau gofal ar waith a fydd yn
canolbwyntio ar ganlyniadau gyda'r nod o hyrwyddo annibyniaeth trwy helpu unigolion i wneud pethau
drostynt eu hunain, i wneud y mwyaf o'u gallu i fyw bywyd mor annibynnol â phosibl trwy gefnogi'r person
yn gyfan gwbl – trwy fynd i'r afael â'u hanghenion corfforol, cymdeithasol ac emosiynol. Gall hyn gynnwys
elfennau o ofal personol. Nod y rôl yw cefnogi defnyddwyr gwasanaeth yn eu cartrefi eu hunain neu
leoliadau cymunedol eraill i wneudy mwyaf o’u hannibyniaeth a gwella eu hiechyd a’u lles mewn modd
cydlynol. Byddant yn gweithio i ganllawiau a phrotocolau clir gyda goruchwyliaeth anuniongyrchol drwy
gydol y shifft,neu ran ohono.

Darperir y gwasanaeth dros 7 niwrnod. Bydd y diwrnodau a’r oriau a weithir yn hyblyg [o fewn oriau a
gontractiwyd].

I weithredu rhaglen ofal a/neu gefnogi fel y nodwyd yn y cynllun gofal rhagnodedig, sy'n cynnwys
gofalwyr a pherthnasau fel y bo'n briodol. Fe allai hyn gynnwys rhaglen tymor byr o gynorthwyo pobl i
gael mynediad at gyfleusterau cymunedol ac ymgysylltu â hobïau, neu fe allai hyn olygu cefnogi
gweithwyr proffesiynol cofrestredig i weithredu ymyriadautrin therapiwtig.
Cefnogi pobl ifyw yn y cartref drwy gynorthwyo a goruchwylio'r defnyddwyr gwasanaeth i
gynnal gofal personol a sgiliau bywyd, a hyrwyddo ac annog annibyniaeth a hyder lle bo’n bosibl fel
ynodir yn y cynllun gofal.
Sicrhau y gallwch chi a’r holl ddinasyddion ddefnyddio’r holl gyfarpar cymunedol yn ddiogel ar ôl
derbynhyfforddiant priodol ac ar ôl llenwi asesiad risg gan uwch aelod o’r tîm.
I adrodd yn rheolaidd ar gynnydd cleientiaid ac ymateb i weithgareddau i weithwyr proffesiynol
cofrestredig, gan nodi problemau i uwch aelodau priodol o'r Tîm Amlddisgyblaethol.
Bydd hyn yn cynnwyscyfrannu at adolygiadffurfiol o anghenion dinasyddion a chyfranogiad mewn
cyfarfodydd tîm i hyrwyddo cyfathrebu effeithiol gyda holl aelodau'r tîm.
Darparu gwybodaeth a chyngor am gyfleusterau cymunedol ac asiantaethau allanol er mwyn
hyrwyddo dewis a lles ac i fodloni’r canlyniadau cytunedig ar gyfer y dinesydd.
Gweithredu’n briodol er mwyn diogelu’r holl oedolion diamddiffyn yn ogystal ag adnabod, adroddac
ymateb yn briodol i unrhywargyfwng neu sefyllfa frys.
 Llenwi cofnodion dyddiol a chofnodi gwybodaeth berthnasol ar systemau cyfrifiadurol ar gyfer
defnyddwyr gwasanaeth unigol a chadw cyfrinachedd yn unol â pholisi’r Gwasanaethau Cymdeithasol.
Rhoi diwedd ar ymyrraeth yn unol ag arferion da a dangos gweithgareddau i unrhyw ddarparwyr gofal
cartrefa fydd yn parhau.

Prif Gyfrifoldebau



Gweithio gyda sensitifrwydd, urddas a pharch a darparu safon uchel o ofal bob amser, yn unol â
gofynion sefydliadol.
Ymgymryd â rhaglenni hyfforddi gorfodol yn unol â'r Polisi Sefydliadol a mynychu hyfforddiant rheolaidd i
ddiweddaru sgiliau a chynnal portffolio o ddatblygiad personol. Rhaid i bob
gweithgaredd a gyflawnir fod yn gyfyngedig i’r rhai y mae deiliad y swydd wedi cael ei asesu a’u bod yn
gymwys i ymgymryd â nhw.
Gofyn am oruchwyliaeth os oes ganddynt amheuon ar unrhyw bryd ynghylch eu cymhwysedd ar
unwaith.
Cadw at Bolisïau, Canllawiau a Threfnau Sefydliadol h.y. Gweithwyr sy’n Gweithio ar eu Pen eu Hunain,
Rheoli Haint.
Cydnabod bod ganddynt ddyletswydd gofal statudol am eu diogelwch personol eu hunain yn ogystal â
diogelwch eraill a all gael eu heffeithio gan eu gweithgareddau neu fethiant.
Rhoi gwybod am unrhyw offer peryglus neu ddiffygiol.

Cyfrifoldebau Ychwanegol

Adnoddau / Offer / Deunyddiau

Offer Codi a Symud yn Gorfforol, Offer Diogelu Personol h.y. Gwisg, menig untro, ffonau symudol,
taflennicofnodi cyfathrebu, taflenni amser. Polisïau a gweithdrefnau Cyngor sir Ddinbychh.y. cod
ymddygiad, cyfrinachedd.

Goruchwylio / Rheoli Pobl

Nid yw’r Gweithiwr Cefnogi Cyffredinol yn gyfrifol am reoli unrhyw staff, er efallai y bydd disgwyl iddynt
gefnogi aelodau tîm newydd yn eu rôl.

Aelod effeithlon a phroffesiynol ac ysgogol o dîm
Ymagwedd hyblyg tuag at ddyletswyddau ac oriau gwaith ac yn gallu gweithio gydag ychydig iawn o
gefnogaeth
Sgiliau rhyngbersonol ardderchog gyda'r gallu i gyfathrebu'n effeithiol gydag amrywiaeth o bobl
Safondda o addysg gyffredinol
Profiad mewn lleoliadau gofal cymdeithasol ac o fewn y gymuned
Profiad o ddarparu cefnogaeth ymarferol gyda gweithgareddau bywyd bob dyddGallu arsylwi a
chynhyrchu cofnodion da
Gallu gweithredu’n gydlynol fel aelod o dîm amlddisgyblaethol, amlasiantaeth.
Gallu cyflawni dyletswyddau dirprwyedig, hy, derbyn cyfarwyddyd, adrodd yn ôl i oruchwyliwr/gweithiwr
proffesiynol priodol, gweithio o fewn canllawiau ac ymateb yn briodol i adborth
Gallu gweithredu’n ddigyffro mewn argyfwng ac ymateb mewn modd proffesiynol i sefyllfaoedd heriol o
straen
Unigolyn dibynadwy a hyblyg gyda gallu i flaenoriaethu a gweithio’n rhagweithiol
Meddu ar sgiliau rhifedd a llythrennedd sylfaenol er mwyn gallu cwblhau cofnodion a nodiadau
Sgiliauastudio sylfaenol

Gwybodaeth, Sgiliau, Hyfforddiant a Phrofiad



Sgiliau gwrando, cyfathrebu a rhyngbersonol ardderchog gyda'r gallu i roi a derbyn gwybodaeth
sensitifynghylch salwch a thriniaeth dinesydd.
Dealltwriaeth dda am bwysigrwydd hyrwyddo annibyniaeth a’r cysyniad o ailalluogi a gofal canolraddol.

Amodau Gwaith Arbennig

Trefniadau gweithioar eich pen eich hun yn berthnasol 
Gweithio yng nghartrefi Dinasyddion yn y Gymuned
Gofal Ychwanegol – Gweithio gyda'r nos neu Gysgu draw

Gwiriadau Cyflogaeth / Gofynion Penodol

Mae'n ofynnol i bob aelodnewydd o staff fynd drwy ein gwiriadau recriwtio mwy diogel; clirhadDBS, 2 eirda
boddhaol yn cwmpasu 3 blynedd o gyflogaeth, tystiolaeth o gymwysterau hanfodol, tystiolaeth o'r Hawl i
Weithio yn y DU.

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn cydnabod ei rwymedigaethau i ddiogelu plant ac atal caethwasiaeth a
masnachu mewn pobl, gan wneud popeth o fewn ei allu i atal caethwasiaeth a masnachu mewn pobl o
fewn ei fusnesau. Mae sawl math o gaethwasiaeth modern, gan gynnwys masnachu mewn pobl, llafur
gorfodol, caethiweda chaethwasiaeth.

Mae diogelwch yn bwysig i bawb, ac mae gofyn i holl gyflogeion Sir Ddinbych weithio yn unol â pholisïau a
gweithdrefnau Diogelu Oedolion / Plant y Cyngor, mae dyletswydd arnynt i roi gwybod am unrhyw bryderon
sy’n codi yn ystod eu dyletswyddau a bod yn ymwybodol o arwyddion camfanteisio. Dylid codi unrhyw
bryderon â’r Rheolwr Diogelu Penodedig er mwyn i’r Cyngor allu gweithredu pan gaiff camfanteisio ei
adnabod.



Meini Prawf Hanfodol Dymunol

Addysg a
Chymwysterau

Lefel 2 neu 3 mewn Iechyd a Gofal
Cymdeithasol [Diploma, QCF neu
NVQ] neu gyfwerth

 
Lefel dda o addysg

Pasbort Codi a Chario (cwrs
deuddydd) 

Diogelwch Bwyd Sylfaenol

Diogelwch Cymorth Cyntaf
 

Wedi cofrestru â Gofal Cymdeithasol
Cymru

Profiad Perthnasol

Profiad o weithio â phobl
ddiamddiffyn yn eu cartrefi

Profiad o gefnogi pobl a dilyn “ethos
ail-alluogi” wrth hyrwyddo a chynnal
annibyniaeth

Profiad o ddarparu cefnogaeth
ymarferol gyda gweithgareddau
bywyd bob dydd, gan gynnwys gofal
personol

 

Gwybodaeth a
Sgiliau Cysylltiedig

a'r swydd

Gwybodaeth a dealltwriaeth o
ddiogelu ac amddiffyn pobl
ddiamddiffyn, ymrwymiad i hynny

Gwybodaeth a dealltwriaeth o’r
arferion gorau o ran rheoli
cyfrinachedd a rhannu gwybodaeth

Profiad o weithio dan oruchwyliaeth
uniongyrchol neu ar ben eich hun yn
y gymuned o ddydd i ddydd

Gallu cyflawni dyletswyddau
dirprwyedig, hy, derbyn cyfarwyddyd,
adrodd yn ôl i oruchwyliwr/
gweithiwr proffesiynol priodol,
gweithio o fewn canllawiau ac
ymateb yn briodol i adborth

 

Manylion am yr Unigolyn

Gweithiwr Cefnogi Annibyniaeth yn y Cartref



Gwybodaeth a
Sgiliau Cysylltiedig

a'r swydd

Gallu gweithredu’n ddigyffro mewn
argyfwng ac ymateb mewn modd
proffesiynol i sefyllfaoedd heriol o
straen

Gallu gweithredu’n gydlynol fel aelod
o dîm amlddisgyblaethol,
amlasiantaeth

Gallu arsylwi a chynhyrchu cofnodion
ysgrifenedig o ansawdd

 

 

Nodweddion
Personol

Sgiliau gwrando, cyfathrebu a
rhyngbersonol ardderchog gyda'r
gallu i roi a derbyn gwybodaeth
sensitif ynghylch salwch a thriniaeth
dinesydd

Gallu ymgymryd â gweithgareddau
eithaf corfforol yn gyson

Hyblygrwydd a’r gallu i ganolbwyntio
wrth ymdrin â sefyllfa anrhagweladwy
yn y gweithle

Rhaid gallu dangos gofal, tosturi a
pharodrwydd i helpu eraill

 

Gofynion Eraill

Empathi at y Gymraeg a diwylliant
Cymreig

Dealltwriaeth o anghenion pobl ac o
faterion ethnigrwydd ac amrywiaeth, a
pharchu’r anghenion hynny

Gallu teithio o fewn yr ardal waith fel y
bo angen

Gallu gweithio'n hyblyg gan gynnwys
oriau anghymdeithasol a'r gallu i
addasu i ffyrdd newidiol o weithio

Rhugl yn y Gymraeg


