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Mae Gwella Gofal Oedolion Gyda’n
gilydd (IMPACT) yn ganolfan newydd
gwerth £15 miliwn yn y Deyrnas Unedig
sydd wedi ei hariannu gan y Cyngor
Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol
a’r Sefydliad Iechyd.

Bydd IMPACT yn gwneud gwelliannau i
ofal cymdeithasol oedolion.

Bydd IMPACT yn gwneud hyn trwy:
• Edrych ar beth mae’r ymchwil yn ei
ddweud wrthym
• Gwrando ar bobl sy'n defnyddio
gwasanaethau a’u gofalwyr
• Gwrando ar staff gofal cymdeithasol

Bydd IMPACT yn sicrhau bod yr hyn
mae pobl yn ei ddweud wrthym a beth
a ganfyddwn yn cael ei roi ar waith ar
draws iechyd a gofal cymdeithasol yn
y Deyrnas Unedig.

Creda IMPACT “fod cefnogaeth dda
yn fwy na dim ond ‘gwasanaethau’ –
mae’n golygu bywyd llawn.”
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I sicrhau bod gofal cymdeithasol
oedolion yn gweithio'n dda, bydd
IMPACT yn:

• Helpu gwasanaethau cefnogaeth i
sicrhau bod dysgu o waith ymchwil
a beth sy'n gweithio yn ganolog i’w
gwaith.
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• Edrych ar beth sydd wedi gweithio
mewn gwahanol ardaloedd a gweld
sut all hyn weithio mewn rhannau
eraill o'r Deyrnas Unedig.

• Dod â llawer o sefydliadau a phobl
eraill ynghyd ar draws y Deyrnas
Unedig i rannu beth maent yn ei
wybod a helpu cynllunio gwaith
IMPACT ar y cyd.
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Bydd tri cham i’r gwaith a fydd yn
helpu sicrhau bod IMPACT yn newid sut
mae gofal cymdeithasol oedolion yn
gweithio yn y dyfodol.

Sef:
1. Cyd-gynllunio
2. Gosod
3. Cyflenwi

Pwy fydd yn rhedeg IMPACT a gyda
phwy fydd IMPACT yn gweithio?
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Yr Athro Jon Glasby o Brifysgol
Birmingham fydd yn arwain IMPACT.

Bydd Jon yn gweithio gyda thîm o
12 o bobl eraill sy'n gweithio mewn
gwahanol rannau o’r Deyrnas Unedig.

Bydd IMPACT hefyd yn gweithio gyda
llawer o wahanol sefydliadau ar draws
y Deyrnas Unedig.
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Ar yr adeg pan wnaethon ni ysgrifennu'r
daflen hawdd i’w darllen hon, roedd y
sefydliadau hyn wedi dweud yr hoffent
weithio gydag IMPACT.
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Age UK
Y Tîm Dirnadaeth Ymddygiadol
Care England
Cartrefi Cymru
Citizens Cymru Wales
Digital Social Care
Dunhill Medical Trust
Generations Working Together
Rhwydwaith Dysgu a Gwella Tai
Independent Health and Care
Providers (GI)
Inspire
Learning Disability England
Cymdeithas Gofal Genedlaethol
Fforwm Gofal Cenedlaethol
Cydffederasiwn Gwasanaethau Iechyd
a Chymdeithasol Gogledd Iwerddon
Cyngor Gweithredu Gwirfoddol
Gogledd Iwerddon
Y Swyddfa Ystadegau Gwladol
Philippa Russell OBE
Race Equality Foundation
RAND Europe
Coleg Brenhinol y Therapyddion
Galwedigaethol
Sara Dunn Associates
Stirling & Clackmannanshire
City Region Deal
Cymdeithas Cartrefi Gofal y Deyrnas
Unedig
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Beth sy'n digwydd nesaf?
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• Bydd IMPACT yn dechrau gweithio
gyda phobl o 1 Mehefin 2021.

• Bydd IMPACT yn treulio gweddill 2021
yn siarad gyda phobl a sefydliadau
ar draws gofal cymdeithasol
oedolion. Bydd y gwaith yma yn
digwydd yng Nghymru, Lloegr, yr
Alban a Gogledd Iwerddon.

• Bydd IMPACT yn defnyddio
holiaduron a chyfarfodydd o'r enw
“Cynulliadau IMPACT” i weld beth
mae pobl yn feddwl.

• Bydd IMPACT yn gweithio gyda
sefydliadau a grwpiau cymunedol
sy'n cael eu harwain gan ac yn
gweithio gyda phobl sydd ddim yn
cael eu clywed yn aml.

• Yna bydd IMPACT yn creu cynllun
a fydd yn dweud beth sydd angen
digwydd nesaf.
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Plan

• Bydd y cynllun yn edrych ar feysydd
allweddol ble mae angen gwneud
gwaith.

• Bydd y meysydd allweddol
hyn yn cael eu dewis gan bobl
a sefydliadau ar draws gofal
cymdeithasol oedolion.

Sut ydw i’n cael gwybod mwy a
chymryd rhan?
Os hoffech gael gwybod mwy am
IMPACT, anfonwch e-bost at:
impactcentre@contacts.bham.ac.uk
gyda’ch enw a’r ardal ble rydych chi'n
byw/gweithio.

Cafodd y daflen hawdd i’w ddarllen
hon ei chreu gan Speakup Self
Advocacy ar gyfer y Sefydliad Iechyd.
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