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Gwybodaeth i gleifion a
defnyddwyr y gwasanaeth
Mae'r Tîm Ailalluogi yn rhan o Dîm Adnoddau
Cymunedol CNPT.

Beth yw'r Tîm Adnoddau
Cymunedol?
Gwasanaeth ar y cyd yw'r Tîm Adnoddau
Cymunedol (TAC) a ddarperir gan Fwrdd Iechyd
PABM a Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor
Castell-nedd Port Talbot.

Mae'r TAC yn helpu oedolion (dros 18 oed) sy'n
byw yng Nghastell-nedd Port Talbot y mae angen
cefnogaeth arnynt i fyw'n annibynnol, yn eu tai eu
hunain. 

Mae'r TAC yn cynnig gwasanaeth gwell sy’n
sicrhau bod cleifion yn derbyn yr ymyriad cywir, ar
yr adeg gywir gan y gweithiwr proffesiynol cywir.
Mae'n symleiddio'r broses trwy gyd-drefnu
anghenion iechyd a gofal cymdeithasol.
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Mae'r TAC yn cynnwys 5 gwasanaeth:

- Tîm Clinigol Acíwt 

- Gwasanaeth Technoleg Gynorthwyol 

- Gwasanaeth Therapi Galwedigaethol Cymunedol

- Tîm Ailalluogi

- Tîm Cefnogaeth Synhwyraidd

Beth yw'r Tîm  Ailalluogi?
Mae'r Tîm Ailalluogi yn cyflwyno rhaglen asesu 
a therapi i alluogi pobl, cyn belled â phosib, 
i adennill eu sgiliau a'u hannibyniaeth yn ogystal 
â darparu lefel addas o gefnogaeth gydag
anghenion o ddydd i ddydd.

Mae'r gwasanaeth ar gael i oedolion sydd fel 
arfer yn byw yn annibynnol yn y cartref, ond 
sydd efallai, am amrywiaeth o resymau, 
wedi colli'r gallu corfforol neu'r hyder i gyflawni
tasgau byw o ddydd i ddydd. 
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Mae'r bobl a fydd yn elwa o'r gwasanaeth:

• yn awyddus i ddychwelyd adref/barhau 
i fyw gartref

• yn bobl y mae angen cymorth/gwybodaeth/
offer arnynt i wella eu sgiliau byw bob dydd

• yn bobl y mae ganddynt y potensial i wella 
eu sgiliau byw bob dydd yn dilyn cyfnod byr 
ond dwys o gymorth

• yn feddygol sefydlog, a does dim angen gofal
nyrsio arnynt gan y gwasanaethau Nyrsys Ardal

• mae llawer o bobl sydd wedi cael damwain,
cyfnod o salwch neu wedi gorfod aros yn 
yr ysbyty yn defnyddio'r gwasanaeth Ailalluogi.

Beth yw manteision Ailalluogi?
Gall Ailalluogi helpu pobl i:

• wella ansawdd eu bywyd

• cadw neu adennill sgiliau bywyd pob dydd

• adennill neu wella eu hyder

• gwella eu dewisiadau sy'n ymwneud â bywyd 
pob dydd

• parhau i fyw yn eu cartrefi

• angen llai o ofal a chefnogaeth barhaus.

Beth mae'r tîm yn ei
ddarparu?
Os bydd yr asesiad yn nodi bod angen
Ailalluogi arnoch, bydd rheolwr achos yn cael 
ei neilltuo i chi. Bydd yn trafod eich nod gyda
chi a chytuno ar raglen Ailalluogi addas ar 
eich cyfer.

Bydd aelodau amrywiol o'r TAC yn eich 
cefnogi, gan gynnwys:

• rheolwr y tîm 

• gweithiwr cymdeithasol

• cydlynwyr ailalluogi

• therapyddion galwedigaethol 

• ffisiotherapyddion a thechnegwyr therapi

• nyrs rheoli meddyginiaeth

• a'r tîm o weithwyr cefnogi ailalluogi.

Byddwn hefyd yn cadw mewn cysylltiad â
gweithwyr proffesiynol eraill fel y bo'n briodol,
e.e. Nyrs Ardal wrth i chi dderbyn y
gwasanaeth.
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Beth gallwch chi ei ddisgwyl?
Yn dilyn asesiad cychwynnol, gall staff Ailalluogi
ymweld â chi hyd at 4 gwaith y dydd yn eich
cartref eich hun, gan ddibynnu ar anghenion
unigol. 

Bydd y tîm yn gweithio gyda chi i'ch helpu i
gynnal neu adennill eich sgiliau i wneud
gweithgareddau o ddydd i ddydd megis golchi 
a gwisgo, mynd o le i le yn y cartref a thu allan i'r
cartref, paratoi prydau bwyd, tasgau domestig 
ac ymuno mewn gweithgareddau cymdeithasol.
Efallai byddwn yn darparu rhaglen ymarfer wedi 
ei deilwra’n arbennig i ateb gofynion unigol.

Mae cyfraniad y Tîm Ailalluogi fel arfer yn para 
am hyd at 6 wythnos.

Rydym yn croesawu adborth am ein gwasanaeth.
I'n galluogi i fonitro ansawdd yr hyn rydym yn ei
ddarparu, mae holiadur ar gael i bawb sy'n
defnyddio'r gwasanaeth ac sy'n derbyn cyfraniad
gweithredol gan y staff Cefnogi Ailalluogi.  

Rhowch wybod i ni os oes gennych unrhyw
awgrymiadau, sylwadau, canmoliaethau neu
gwynion am y gwasanaeth.
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Oes tâl ar gyfer Ailalluogi?
Gall rhai elfennau o'r gwasanaeth cymunedol
rydych yn ei dderbyn fod am ddim am y 6
wythnos gyntaf, a gall eraill godi tâl gan
ddibynnu ar eich amgylchiadau ariannol. 

Bydd gwybodaeth am yr asesiad ariannol ac
unrhyw gost bosib yn cael ei rhoi pan fyddwch
yn derbyn eich asesiad a chyn i'ch pecyn
Ailalluogi ddechrau.

Sut mae cael mynediad 
i'r gwasanaeth?
Mae'n hawdd cael mynediad i'r TAC a'i
wasanaethau gan gynnwys y Tîm Ailalluogi.

Mae un pwynt cyswllt i bobl y mae angen
cefnogaeth arnynt gan y gwasanaeth. 

Gelwir hyn yn Borth CNPT a gallwch gysylltu â
hwy drwy ffonio (01639) 686802  (Defnyddwyr
Text Relay / Typetalk defnyddiwch 18001 yn
gyntaf ac yna 01639 686802 i ddilyn) neu 
e-bostiwch thegateway@npt.gov.uk. 
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Mae Porth CNPT ar agor rhwng  8.30am a 5pm
ddydd Llun i ddydd Iau a rhwng 8.30am a
4.30pm ddydd Gwener.

Gallwch gysylltu â Phorth CNPT eich hunain
neu gall person arall gysylltu â nhw ar eich
rhan.

Sut gallwch gael yr
wybodaeth hon mewn
fformat arall?
Os oes angen yr wybodaeth hon arnoch mewn
fformat gwahanol (Braille, print bras, sain, iaith
arall, CD, tâp etc.) ffoniwch (01639) 686802
(Defnyddwyr Text Relay / Typetalk defnyddiwch
18001 yn gyntaf ac yna 01639 686802 i ddilyn)
neu e-bostiwch thegateway@npt.gov.uk

Gwybodaeth ychwanegol
Am ragor o wybodaeth am y Tîm Adnoddau
Cymunedol a Phorth CNPT, ewch i
www.npt.gov.uk/crt
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