
 
 
Teitl:   Gweithiwr Cymorth (Tîm Anabledd 0-25) 
 
Lleoliad:   Gweithio Ystwyth, Canolfan Tîm/Swyddfa, Llys Einion, Abertyleri  
 
Cyfarwyddiaeth: Gwasanaethau Cymdeithasol  
 
Swydd Rhif: BG03412 
 
Cyflog: Gradd 6 (£26,975 - £30,984) 
 
Oriau: 37 (llawn-amser) 
 
Contract: Secondiad neu Cyfnod Penodol (dyddiad gorffen 31 Ionawr 2023) 
 
Crynodeb Swydd 
Daeth cyfle prin a chyffrous ar gael yn Nhîm Anabledd (0-25) Blaenau Gwent ar gyfer 
Gweithiwr Cymorth llawn-amser, secondiad/cyfnod penodol. 
 
Mae’r tîm yn unigryw drwy fod yn cefnogi plant ac oedolion 0-25 oed sydd ag anabledd a’u 
teuluoedd/gofalwyr. Un o rolau allweddol y tîm yw cefnogi pobl ifanc sy’n pontio i fywyd fel 
oedolion ac i weithio mewn partneriaeth gydag asiantaethau eraill i hyrwyddo pontio llyfn. 
 
Mae cyfrifoldebau allweddol y tîm yn cynnwys asesu a chynllunio gofal a chymorth ar gyfer 
plant a phobl ifanc sydd angen gofal a chymorth a hefyd ddiogelu plant ac oedolion sydd 
mewn risg/yn dioddef camdriniaeth/niwed. 
 
Ethos y tîm yw cefnogi plant, pobl ifanc (0-25) gydag Anabledd a’u teuluoedd/gofalwyr i 
ddynodi a gweithio tuag at gyflawni eu deilliannau personol a datblygu eu sgiliau a’u hyder 
i fyw mor annibynnol ag sydd modd. Cyflawnir hyn o ymarfer o ddull gweithredu llai cyfyngol, 
sy’n seiliedig ar gryfderau a deilliannau sydd wedi sefydlu’n dda o fewn y tîm wrth weithio 
gyda phlant, oedolion ifanc a’u teuluoedd. 
 
Mae gan weithwyr yn y tîm lwyth achosion cymysg ar draws ystod oedran 0-25 oed ac sy’n 
angerddol ac yn ymroddedig i wella deilliannau ar gyfer pawb a gefnogant. Mae gan 
weithwyr yn y tîm ystod eang o sgiliau, gwybodaeth a phrofiadau o weithio ar draws yr ystod 
oedran (0-25), fodd bynnag mae’n rhaid iddynt fod â’r sgiliau perthnasol, gwybodaeth a 
phrofiadau o weitiho gyda naill ai blant neu oedolion ifanc fel yr amlinellir yn y disgrifiad 
swydd. Mae hefyd yn ddymunol ond nid yn hanfodol fod gan ymgeiswyr brofiad o weithio 
gyda phlant neu oedolion ifanc gydag anabledd, fodd bynnag os nad oes ganddynt mae’n 
rhaid iddynt fod yn angerddol am ddatblygu yn y maes hwn o arfer gwaith cymdeithasol.  
Mae Tîm Anabledd (0-25) Blaenau Gwent yn amgylchedd gwaith cryf a chefnogol gydag 
ethos cydweithio tîm. 
 
Mae goruchwyliaeth ffurfiol reolaidd o leiaf unwaith y mis ar bob gweithiwr yn y tîm. Mae gan 
y tîm hefyd oruchwyliaeth grŵp rheolaidd, o leiaf fisol, sy’n rhoi cyfle i weithwyr ystyried 



achosion o fewn gofod cefnogol diogel. Mae’r tîm hefyd yn defnyddio’r amser hwn i 
ymchwilio dulliau gwaith uniongyrchol a damcaniaethau i lywio ymyriadau a rhannu arfer da. 
 
Yn nhermau datblygu gyrfa, mae’r swydd yn gyfle ardderchog i ddysgu a datblygu ac ennill 
profiad yn nhermau gweithio gyda phlant ac oedolion sydd ag anabledd ar draws yr ystod 
oedran. 
 
Mae’r swydd hon yn hysbyseb fewnol ac allanol, ar agor i weithwyr Parhaol a Chyfnod 
Penodol Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent. Mae gweithwyr dros dro yn 
gymwys i wneud cais os oes ganddynt 24 mis o gyflogaeth barhaus o fewn yr 
Awdurdod. 
 
Mae’r swydd hefyd ar gael fel cyfle secondiad. Dylai ymgeiswyr geisio 
cymeradwyaeth i gael eu rhyddhau o’u swydd bresennol gan eu Rheolwr Llinell cyn 
gwneud cais am y cyfle secondiad hwn. 
 
 
Hysbyseb Lawn 
Fel Gweithiwr Cymorth o fewn y Tîm Anabledd byddwch yn cefnogi plant a phobl ifanc gydag 
anabledd a hefyd eu rhieni/gofalwyr i ddynodi eu deilliannau personol a sut i’w cefnogi i’w 
cyflawni. 
 
Mae’r cymwysterau a phrofiad hanfodol ar gyfer y swydd hon yn cynnwys: 

• Cymhwyster perthnasol Lefel 3 neu uwch mewn Gofal Cymdeithasol 

• Profiad o weithio gyda phlant  a/neu oedolion ifanc (pontio) a’u teuluoedd mewn 
gosodiad statudol 

• Profiad o gynnal asesiadau a gwaith uniongyrchol gyda phlant a/neu bobl ifanc 

• O leiaf Lefel 1 a 2 Diogelu a phrofiad cadarn o wybodaeth gweithdrefnau amddiffyn 
plant a/neu Ddiogelu Oedolion 

• Profiad o waith partneriaeth aml-asiantaeth, yn cynnwys y trydydd sector a 
gwasanaethau cyffredinol seiliedig yn y gymuned. 

 
Cynhelir sgrinio cyn-cyflogaeth trwyadl yn ystod y broses recriwtio. Bydd angen i 
ddeiliad y swydd gwblhau cais am Ddatgeliad Cofnodion Troseddol. 
 
Dyddiad Cau:  08/09/22 
 
Dyddiad Cyfweliadau: 20/09/22 
 
 
 


