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TÎM ADNODDAU CYMUNEDOL CASTELL-NEDD PORT TALBOT



Gwybodaeth i gleifion a
defnyddwyr y gwasanaeth
Mae'r Tîm Cefnogaeth Synhwyraidd 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. Er mae’r Tîm Cefnogaeth Synhwyraidd
yn cefnogi plant ac oedolion.

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.

Sensory Support TeamWorking together to deliver the best outcomes for you

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 Cefnogaeth
Synhwyraidd?
Gwasanaeth i bobl sydd â nam ar eu golwg, 
sy'n fyddar, neu â nam ar eu clyw, neu sy'n fyddar-
ddall (neu â nam ar ddau synnwyr - cyfuniad
arwyddocaol o nam ar y clyw a'r golwg) yw'r 
Tîm Cefnogaeth Synhwyraidd. Rydym yn cefnogi
plant ac oedolion ag anableddau synhwyraidd. 

Efallai mai ein gwasanaethau fydd yr unig 
gymorth y mae ei hangen arnoch neu gallant fod 
yn rhan o becyn gofal sy'n cynnwys gwasanaethau
eraill gan y TAC. 

Gallwn hefyd weithio ochr yn ochr â gwasanaethau
neu grwpiau eraill i geisio cyflawni'r canlyniad
gorau posib i chi.
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Beth yw manteision
Cefnogaeth Synhwyraidd?
• asesiadau ymarferol a gwybodaeth

• hyrwyddo annibyniaeth a diogelwch

• gwella ansawdd bywyd

• gwella eich dewis a'ch rheolaeth

• eich galluogi i gael mynediad i wasanaethau
eraill

• sgiliau cyfathrebu.

Beth mae'r gwasanaeth 
yn ei ddarparu?
Dyma rai enghreifftiau o sut gallwn eich cefnogi:

• gwybodaeth am Gofrestru

• hyfforddiant adsefydlu ar gyfer byw'n
annibynnol neu sgiliau bywyd pob dydd 
e.e. coginio 

• hyfforddiant symudedd yn yr awyr agored 
a lleoli'ch hun yn eich cartref

• cefnogaeth gwaith cymdeithasol, cwnsela 
a gwaith therapiwtig, 

• eiriolaeth a hyrwyddo mynediad e.e. Iaith
Arwyddion Prydain, hyfforddiant

ymwybyddiaeth synhwyraidd sylfaenol,
defnydd o dechnoleg

• mynediad i gefnogaeth o ran offer

• cyngor ar fudd-daliadau a chymorth gyda
hawlio 

• cyfeirio at wasanaethau eraill

• gwybodaeth am wasanaethau gwirfoddol 
a sefydliadau lleol neu genedlaethol 

• gwybodaeth am grwpiau cymdeithasol

• gofal i'ch helpu yn eich cartref neu i gefnogi
eich Gofalwr.

Beth gallwch chi ei
ddisgwyl?
Yn gyffredinol byddwn yn asesu eich anghenion
yn gyntaf i benderfynu pa fath o gymorth y mae
ei angen arnoch a sut i'ch helpu chi orau. 

Bydd aelodau ein tîm yn cysylltu â chi i drefnu’r
asesiad hyn, os oes angen un, neu unrhyw
gamau gweithredu eraill. 

Byddwn yn gweithio mewn partneriaeth â chi
wrth benderfynu ar eich anghenion a byddwn
yn eich parchu a'ch trin yn broffesiynol.
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Byddwn yn eich cynghori ar yr opsiynau sydd
ar gael i chi a chefnogi eich dymuniadau neu
benderfyniadau lle bo'n bosib ac yn ymarferol.

Faint mae'n costio?
Does dim tâl ar gyfer asesiad, hyfforddiant na
chyngor gan y Tîm Cefnogaeth Synhwyrau.

Mae rhan fwyaf o’r offer yn cael eu darparu am
ddim ar sail benthyciad yn unig. Os ydych yn
teimlo nad oes angen offer arnoch bellach,
cysylltwch â ni a byddwn yn trefnu iddo gael 
ei gasglu.  Bydd yn cael ei wasanaethu a’i
fenthyca i bobl eraill sydd ei angen.

Bydd tâl yn cael ei godi am brawf gallu i dalu
am rai gwasanaethau, megis Gofal Cartref a
Gwasanaethau Cefnogi Dydd. Bydd unrhyw 
dâl yn cael ei drafod gyda chi cyn i unrhyw
wasanaeth gychwyn.

Caiff y rhain eu hesbonio'n llawn i chi pan
fyddwch yn cysylltu â ni neu pan fyddwch yn
cael eich asesiad. 

Ni fydd unrhyw benderfyniadau yn cael eu
gwneud heb eich cytundeb chi neu rywun 
sy'n gweithredu ar eich rhan. 
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Sut mae cael mynediad 
i'r gwasanaeth?
Mae'n hawdd cael mynediad i'r TAC a'i
gwasanaethau gan gynnwys y Tîm Cefnogaeth
Synhwyraidd. 

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. 

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.
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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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