
 

 

 

 

Yr hyn a ddarparwn 

 
Mae'r Tîm Ymateb Cyflym (RRT) yn 

ymrwymedig  i ddarparu cymorth dwys a 

chyfyngedig i bobl ifanc a'u teuluoedd neu ofalwyr 

ar adegau o argyfwng er mwyn atal chwalfa  trwy 

nodi'r hyn sydd angen ei sefydlu i’r  plentyn / plant 

gael aros. 

 

Y Tîm 

Mae'r tîm yn cynnwys 5 Gweithiwr Cymorth 

Cymunedol sydd ag amryw o brofiadau perthnasol. 

Mae Rheolwr Tîm Cynorthwyol sydd yn Weithiwr 

Cymdeithasol cymwysedig ac sydd â  llawer o 

flynyddoedd o brofiad o weithio gyda Phlant a 

Theuluoedd, a Rheolwr Tîm sy'n goruchwylio'r Tîm 

Ymateb Cyflym a'r Tîm Ffocws Teuluol, eu cefndir 

hefyd mewn plant a theuluoedd statudol. 

Gyda pha deuluoedd y mae'r tîm yn 
gweithio? 
 
Unrhyw deuluoedd / gofalwyr sydd â phlant dan 
16 oed sy'n agored i wasanaethau statudol 
plant a theuluoedd ac sydd angen cefnogaeth 
ddwys. Rhaid i'r ymyriad fod i; Atal llety, Atal 
torri i lawr lleoliadau maeth, Cefnogi Adsefydlu  
neu Atal chwalfa lleoli gyda  rhieni. Mae gan y 
tîm hefyd rywfaint o allu i gynorthwyo lle nad 
oes lleoliad ar gyfer plentyn am hyd at 72 awr 
gydag asesiad risg a chynllun  clir. 

Mae'n rhaid ymgynghori â'r teulu ynglŷn â'r 
atgyfeiriad a rhoi gwybodaeth am y tîm. Yna 
mae'n rhaid iddynt gytuno i weithio gyda'r tîm 
Ymateb Cyflym, teimlo eu bod mewn argyfwng 
ac eisiau gwneud newidiadau. 
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Y Broses 
 

Gall gweithwyr cymdeithasol sydd â chytundeb 

eu Rheolwr neu Reolwr Grŵp gyfeirio at y 

gwasanaeth dros y ffôn. Cwblheir ffurflen 

atgyfeirio dros y ffôn gan y Rheolwr Tîm neu 

Reolwr Cynorthwyol Tîm Ymateb Cyflym. Os 

ystyrir bod yr achos yn gymwys a bod gan y tîm 

allu, bydd gweithiwr yn cael ei ddyrannu a 

chytunir ar amser ymateb. Os na fydd unrhyw 

allu i ddyrannu bydd y gweithiwr Ymateb 

Cyflym ar Ddyletswydd yn ymweld ynghyd â'r 

Gweithiwr Cymdeithasol. Bydd y gwaith yn 

dechrau ar ôl ymweliad Cychwynnol gyda'r 

Gweithiwr Cymdeithasol sy’n gofalu am yr 

achos. Cytunir ar ddisgwyliadau o'r gwaith ar 

adeg cyfeirio. Bydd pob achos yn parhau i fod 

yn agored i'r   Gweithiwr Cymdeithasol sy’n 

gofalu am yr achos ac yn gweithio dan 

ddyraniad eilradd gan y gweithiwr Ymateb 

Cyflym. 

Bydd y pecyn gwaith a wneir yn benodol i’r 

achos ac wedi'i deilwra i'r anghenion a nodwyd 

wrth gyfeirio. Mae'r gwaith yn seiliedig ar 

gryfderau ac yn canolbwyntio ar y plentyn. 

Bydd y gweithiwr Ymateb Cyflym yn ymweld 

â'r teulu yn ddwys dros gyfnod o 8 wythnos, 

gyda nifer yr  ymweliadau'n gostwng tua 

diwedd y cyfnod hwn. Bydd y gweithiwr yn 

mynychu cyfarfodydd gydag asiantaethau eraill 

lle bo angen ac yn cynhyrchu adroddiad 

ymyrraeth argyfwng ar ddiwedd yr wyth 

wythnos pan fydd yr ymyriad yn cael ei adolygu 

gyda'r gweithiwr cymdeithasol, Rheolwr Tîm 

neu Rheolwr Cynorthwyol y Tîm Ymateb 

Cyflym  a chytunir ar waith pellach gydag 

amserlenni neu gau’r achos. Bydd y gweithiwr 

Ymateb Cyflym hefyd yn cynhyrchu adroddiad 

ar gyfer cynadleddau amddiffyn plant os yw'n 

berthnasol. 
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Mae’r Tîm Ymateb Cyflym ar gael y tu 

allan i oriau, yn ystod nosweithiau ac ar 

benwythnosau ond does dim modd 

gwneud atgyfeiriadau newydd y tu allan 

i oriau. Bydd y rhan fwyaf o waith yn 

waith sydd wedi’i gynllunio ond bydd 

gweithiwr ar ddyletswydd ar gael tan 

10pm yn ystod yr wythnos gwaith a 

phenwythnosau ac yn ystod y dydd ar 

ddydd Sadwrn a dydd Sul. 

Mae’r Tîm Ymateb Cyflym wedi’i leoli 

gyda’r Tîm Ffocws ar Deuluoedd yn; 

 

Tŷ Fairfield 

Pont-y-pŵl 

NP4 6JT 

01495 742284 

 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen 

Y Ganolfan Ddinesig, 

Pont-y-pŵl 

NP4 6YB 

01495 762200 


