Community Housing Group
Grŵp Cartrefi Cymunedol

Adroddiad Blynyddol
2017-18

CYMERADWYWYD

GAN DENANTIAID

#teamcynontaf

Yn y tudalennau dilynol
gobeithiwn ddangos yr
effaith a gafodd ein staff,
tenantiaid sy’n wirfoddolwyr,
partneriaid a’r Bwrdd drwy
gydol 2017-18.
Bu’n flwyddyn arall o her a chyflawniad i’r
Grŵp. Rydym yn parhau i gefnogi’r tenantiaid
hynny y mae newidiadau i’r system budddaliadau lles yn effeithio arnynt. Rydym
hefyd yn edrych ymlaen at gwblhau ein
buddsoddiad £3.4 miliwn yn ein cartrefi i
sicrhau ein bod yn cydymffurfio gyda Safonau
Ansawdd Tai Cymru. Mae ein Hasiantaeth
Gofal a Thrwsio yn parhau i ddarparu
gwasanaeth rhagorol i helpu pobl hŷn i fyw’n
ddiogel ac annibynnol. Hoffwn ddiolch i’n holl
staff ar draws y Grŵp am eu gwaith caled a’u
hymrwymiad wrth gyflawni ein nodau.
Eleni rydym wedi plannu’r hadau ar gyfer nifer
o brosiectau partneriaeth cyffrous fydd yn
gwneud y defnydd gorau o’n hadnoddau tra’n
hybu perfformiad a bodlonrwydd. Byddwn
yn parhau i gydweithio gyda’n partneriaid
a chyllidwyr dibynadwy i sicrhau ein bod yn
cyflawni ein nodau fel landlord cyfrifol ac fel
busnes cymdeithasol sy’n tyfu.

Mae’r Fforwm Tenantiaid
wedi mwynhau blwyddyn
arall brysur gyda llawer o
ganlyniadau a newidiadau
cadarnhaol i’r sefydliad.
Mae ein haelodau Bwrdd gwirfoddol wedi
parhau i roi ymrwymiad enfawr o ran amser,
egni ac arbenigedd i roi cyfeiriad strategol clir
i’r sefydliad. Yn unol â’n Cod Llywodraethiant,
byddwn yn ffarwelio gyda’n Haelod Bwrdd hir
ei wasanaeth T. John Jones eleni wrth iddo
gwblhau ei uchafswm tymor yn y swydd. Mae
John wedi rhoi ymrwymiad, her a chraffu
anhygoel am y 20 mlynedd ddiwethaf ac
mae’n gadael gyda’n diolch am ei gyfraniad
eithriadol i’r sefydliad.
Byddaf innau’n camu i lawr o’r Bwrdd a
swydd y Cadeirydd ym mis Medi 2018, ar ôl
tair blynedd o wasanaeth. Bu’n anrhydedd
i mi arwain y sefydliad am y ddwy flynedd
ddiwethaf, gan weithio gyda’r Rheoleiddiwr,
y Bwrdd, y Tîm Gweithredol a thenantiaid
sy’n cymryd rhan i hybu’r sefydliad ymlaen a
sicrhau ei fod yn cyflawni ei botensial llawn.
Gwn y bydd y Grŵp yn parhau i ffynnu dros
y blynyddoedd nesaf a hoffwn ddymuno’r
dymuniadau gorau oll i Grŵp Cartrefi
Cymunedol Cynon Taf ar gyfer y dyfodol.

Mae ein Panel Craffu ymroddedig a medrus
wedi cwblhau prosiectau ar Apwyntiadau
Atgyweirio ac Ail-godi, ac maent yn
wirioneddol yn edrych ymlaen at graffu
ar Cyfathrebu yn ystod 2018-19. Caiff yr
argymhellion o’r panel eu gweithredu nawr, ac
mae’n wych gweld gwaith caled yr aelodau
hyn hybu newid o fewn y sefydliad.
Mae’r Fforwm yn falch i gyhoeddi eu bod wedi
dewis Dangosyddion Perfformiad Allweddol
sy’n berthnasol i’r gwasanaethau a ddarperir
a rydym yn derbyn diweddariadau 6 misol i
fonitro’r cynnydd a wneir ar y Dangosyddion
Perfformiad Allweddol hyn, gan ein helpu i
fonitro y caiff nodau ac amcanion strategol
Cartrefi Cynon Taf eu cyflawni.
Gan weithio mewn partneriaeth gyda Cefnogi
Pobl, yr Awdurdod Loteri a’r Loteri Fawr, rydym
yn darparu gwasanaeth ymyriad cynnar ac
atal a gaiff ei yrru gan gleientiaid i denantiaid.
Mae’r Fforwm yn derbyn diweddariadau gan y
tîm ac yn clywed straeon go iawn ar sut mae’r

canlyniadau yn newid bywydau’r rhai sy’n
cymryd rhan.
Mae ein diwrnodau bant i deuluoedd
tenantiaid yn parhau i dyfu mewn
poblogrwydd ac rydym wrth ein bodd i weld
nifer uwch o denantiaid yn ymgysylltu gyda ni.
Mae’r tripiau hyn yn allweddol i gynnwys ein
grwpiau na chaiff eu cynrychioli, fel teuluoedd
ifanc, clywed eu barn sy’n ein galluogi i wella’r
ffordd y darparwn ein gwasanaethau.
Fel Cadeirydd y Fforwm Tenantiaid hoffwn
ddiolch i’n gwirfoddolwyr am yr ymrwymiad
gwych a ddangoswyd i Cartrefi Cynon
Taf. Dangosir hyn gan yr 848 awr ragorol
a roddwyd drwy wahanol grwpiau a
gweithgareddau.
Ni fedrem gyflawni hyn i gyd heboch chi.
Dyfrig Roberts
Cadeirydd y Fforwm Tenantiaid

Michelle Smith
Cadeirydd y Bwrdd
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Pwy ydym ni
Mae Grŵp Cartrefi
Cymunedol Cynon Taf
yng nghalon Rhondda
Cynon Taf yn Ne
Cymru.
Rydym yn falch o’n
gwreiddiau dwfn a’n
hanes yn darparu tai
a chymorth ar gyfer y
bobl a’r gymunedau
lle’r ydym yn gweithio.

EIN GWELEDIGAETH
Rydym eisiau bod yn rhan o gymunedau
hapus, iach a llewyrchus yn y cymoedd lle
mae pawb yn cael cyfle i fyw’n dda.
EIN DIBEN
Rydym yma i ddarparu cartrefi gwych
a chefnogaeth i’r bobl sy’n rhan o’n
cymunedau.
EIN HYMRWYMIAD I GYDRADDOLDEB
AC AMRYWIAETH
Mae amrywiaeth yn gyfrifoldeb i bawb.
Rydym yn gwerthfawrogi ac yn hyrwyddo
cydraddoldeb ac amrywiaeth ar bob lefel
ledled o’r sefydliad. Mae achos busnes
cryf a chadarn dros greu sefydliadau
amrywiol.

Parch
Rydym yn trin pawb
gyda gwerth cyfartal a
heb farnu.

Cyfrifoldeb
Rydym yn meddwl pethau drwodd,
yn atebol am ein gweithredoedd ac
yn unioni pethau os cawn bethau’n
anghywir.

Angerdd
Mae pob un ohonom
yn angerddol am yr
hyn a wnawn a sut
y mae’n cyfrannu
at ein diben a’n
gweledigaeth.

Cywirdeb
Rydym yn gwneud ein
swyddi yn ddidwyll ac yn
onest, bob amser yn anelu
i wneud y peth iawn.

Rhagoriaeth
Rydym bob amser yn
gwneud ein gorau glas,
gan gyflawni a rhagori
ar ddisgwyliadau,
croesawu syniadau
newydd, tra’n dal ymlaen
at y pethau sy’n gweithio.

EIN
GWERTHOEDD
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Ein Tenantiaid
Oed
25-34

6.3%

Hoyw/Lesian

18%

Arall

85+

80%

25.3%

gyda...

Oes

Asiaidd arall

Gwyn
Cymreig

Na

12.7%

1 ystafell wely

Gwyn
Albanaidd

87.3%

61%
0.9%

Crefydd/Ffydd Cristion
30.29%

0.2%
0.1%

0.05%

Gwyn
Gwyddelig

Arall

3.5%

5.2%

0.05%
Iddewig

47%

Dim
crefydd

16.2%
Dewis
peidio
dweud

0.61%
Tyst Jehofa

0.5%
Mwslim

Gwyn
Seisnig

Du/Du
Prydeinig Arall

Du/Du
0.05% Prydeinig
Caribïaidd

0.2%

0.1%
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Du a Du
Affricanaidd Prydeinig

Gwyn
Arall 1.1%

Hindŵ
0.05%

0.1%

30.8%

2 ystafell wely

3 ystafell wely

4 ystafell wely

Trawsrywiol

Tarddiad Ethnig

Cyflwr iechyd
hirdymor

39

0.1%

Heterorywiol
Dewis peidio dweud

60-84

531

Gwryw

Benyw

0.57%

18.23%

656

38.3%

0.6%

1.7%

Bwdhydd

598

61.7%

Deurywiol

0.6%

48.7%

Rhyw

Cyfeiriadedd Rhywiol

16-24

35-59

Ein Cartrefi

0.05%

Ein
cartrefi
= 1829

2

1

5 ystafell wely

2

7 ystafell wely

8 ystafell wely

Cymysg
arall

Cymysg
0.05% Gwyn ac
Asiaidd

Cymysg Gwyn
1.4% 0.5%
Gwyn
a Caribïaidd
Prydeinig
Dewis peidio Ethnig arall
dweud

Fel rhan o’n hymrwymiad i Gyfle Cyfartal rydym yn casglu dadansoddiad o wybodaeth ar
bwy sy’n byw yn ein cartrefi. Caiff yr wybodaeth hon ei chadw’n ddiogel a chyfrinachol, ond
defnyddiwn hi i lunio ein gwasanaethau a sicrhau eu bod yn gynhwysol i bawb.’

1453
Anghenion
Cyffredinol

170

Tai
Gwarchod

30

Tai wedi’u
Haddasu

114

Pobl
Hŷn

62

Tai â
Chymorth
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Cefnogi Cymunedau Cryf
CEFNOGA

“Roedd treulio
amser gyda’r
plant yn wych
am bris o ddim
ond £3 yr un!”
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DIWEDDARIAD DIWEDD Y FLWYDDYN 2017-2018
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Darparu gwasanaethau ardderchog
Our 75 Mae
Tenantiaid
Allweddol mor
bwysig i’n helpu i
fonitro a gwella’r
gwasanaethau a
ddarparwn.
Rhwng 2017-18 fe
wnaethom siarad
gyda 71 o’n Tenantiaid
Allweddol. Dyma’r
hyn y gwnaethant ei
ddweud wrthym...
9

Gwasanaeth
cwsmeriaid

Gwasanaeth
cyffredinol

95.9%

100%
da iawn neu da

da iawn neu da

Trin gyda pharch
Gwasanaeth
Ymgyfraniad
Tenantiaid

95%

Cyngor gyda
Chymorth
Tenantiaeth

83%
Gwasanaeth
atgyweirio

100%
da iawn neu da

da iawn neu da

da iawn neu da

da iawn neu da

Gwasanaeth
Cymorth Rhent

75%

83.5%
da iawn neu da

Dod yn Denant Allweddol!
Cewch eich gwahodd i gymryd rhan
mewn arolwg ffôn unwaith bob 6 mis.
Mae’r cwestiynau am y gwasanaeth a
gawsoch gennym.

Bydd pawb sy’n cwblhau’r
arolwg yn cael cerdyn rhodd
£5 dim ond i ddweud diolch!
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Tyfu ein cyflenwad o gartrefi
Perfformiad
atgyweirio
Fe wnaethom symud i
ddiffiniadau ‘Housemark’
yn y flwyddyn ddiwethaf ac
mae hyn wedi ein galluogi i
gymharu data meincnod gyda
sefydliadau eraill.
Nifer cyfartalog
dyddiau calendr
i gwblhau
atgyweiriadau

Bodlonrwydd gydag
atgyweiriadau

5.76

Cadw apwyntiadau fel
canran o apwyntiadau a
wnaed

96%
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cartref wedi’u
hadeiladu yn
2017-2018

97%

Cynhaliodd y Grŵp
adolygiad o’n darpariaeth tai
gwarchod yng Nghwrt Pen
Llew, Trecynon yn Aberdâr
ac ar ôl ymgynghori gyda
thenantiaid penderfynwyd
cau’r cynllun.

Canran
atgyweiriadau a
gwblhawyd yn yr
ymweliad cyntaf

91%

Mae gan y Grŵp
gynlluniau datblygu
sylweddol dros y tair
blynedd nesaf.

“Cefais gawod newydd
ac rwyf wrth fy modd
gyda hi. Mae cael cawod
yn golygu y gallaf fod yn
barod yn gynt gan nad
wyf yn gorfod aros yn hir
i’r boeler dwymo. Rwyf
hefyd yn defnyddio llai o
egni ac yn arbed arian.

Rydym yn buddsoddi bron £3.5 miliwn
fel rhan o gynllun Safon Ansawdd Tai
Cymru. Caiff y rhaglen waith hyd yma ei
hamlinellu islaw:

26

cartref ar y gweill i’w
cwblhau yn
2018-2019

Cafwyd cytundeb gyda’r
Awdurdod Lleol i ddarparu
cartrefi i oedolion gydag
anableddau dysgu. Bydd
y cyfleuster yn manteisio
o fuddsoddiad sylweddol
gan yr Awdurdod sydd wedi
rhoi sicrwydd am ddyfodol
hirdymor y cynllun.

Mae Grantiau
Addasu Ffisegol
yn golygu y
gallwn gwblhau
addasiadau
mewn cartrefi
tenantiaid sydd
eu hangen. Eleni
fe wnaethom
osod:

4

Drws
hygyrch
£15,178

14

Cawod
cerdded-i-mewn
£83,895

2

Bath
hygyrch
£7,766

6

lifft
grisiau
£18,791

Cydran

Cynllunio

Gwir

Ceginau

36

39

Gwella
Ceginau

50

34

Ystafelloedd
Ymolchi

28

32

Gwella
Ystafelloedd
Ymolchi

100%

62

Boeleri

60

111

Drysau

35

22

Ffenestri

21

21
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Gwarchod ein cynaliadwyedd ariannol
Rhenti a Gwasanaethau
Amorteiddio grantiau
Gofal a Thrwsio

M
W
C
N
I

Grantiau Addasu Ffisegol

Treuliau Uwch Dîm Rheoli
Cyflog

Car

Treuliau

M Reid

£80,161

£4,000

£541

K Barry

£60,000

£4,000

£461

A Williams

£60,000

£4,400

£149

Cydnabyddiaeth ariannol bwrdd 2017/18		
Cyfanswm cydnabyddiaeth ariannol aelodau Bwrdd = £nil
Cyfanswm treuliau aelodau Bwrdd - £1,740
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Fe wnaeth gwarchod ein
Cynaliadwyedd Ariannol barhau’n
ffocws allweddol ar hyd 2017/18.
Mae heriau Credyd Cynhwysol
yn parhau, fodd bynnag mae
tynnu’r Cap Budd-dal LHA wedi
helpu i lacio’r pwysau ariannol y
byddai ei gyflwyno wedi ei osod ar
gyllidebau.

1,955,000

Atgyweiriadau

3,176,000

Gofal a Thrwsio

1,290,000

Gwaredu Asedau

-29,000

Costau Eraill

392,000

Llog Morgais

1,012,000

Dibrisiant ac Amhariad
Anheddau

2,145,000

Cyfanswm

911,000
1,387,000
215,000

Incwm arall

80,000

Cyllid RhCT

134,000

Cyfanswm

Rheolaeth a Gwasanaethau

8,375,000

11,102,000

GWAR

IANT

9,941,000
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Buddsoddi yn ein pobl, ein staff a’n systemau

Rydym yn falch i gyflwyno
ein Tim Craffu Tenantiaid.
Rôl y tîm yw craffu ar y ffordd
mae Cynon Taf yn darparu
gwasanaethau i’r tenantiaid.
Gan weithio’n agos gyda
Gill McClaren, Rheolwr
Ymgynghoriaeth TPAS Lloegr,
mae’r tîm yn cynnal ymchwil
ac yn rhoi adroddiad ar eu
hargymhellion i’r Bwrdd Rheoli.
Mae’r tîm wedi cwblhau
prosiectau ar Ailgodi ac
Apwyntiadau.
Chwilio‘Cynon Taf Housing’

15

Rydym yn falch i
fod wedi derbyn
Achrediad Cyflog
Byw yn ystod y
flwyddyn

32

aelod staff
wedi dechrau
neu gwblhau
cymwysterau
proffesiynol

Cyflwynodd y Grŵp
RentSense, pecyn
meddalwedd
sy’n defnyddio
dadansoddiadau
darogan i gynorthwyo
gyda rheoli ôlddyledion rhent

Cawsom ‘Pas’
yn ein Hasesiad
Rheoleiddiol am
‘Hyfywedd Ariannol’
a ‘Llywodraethiant
a Darpariaeth
Gwasanaeth’

Julie Nicholas,
Aelod Bwrdd
“Bu cael ystafell fwrdd
rithol yn 2018 yn wych,
mae’n ei gwneud yn
gymaint rhwyddach
i ddarllen papurau
bwrdd. Gallaf wneud
nodiadau craffu i
fynd â nhw ymlaen
ac edrych yn ôl yn
gyflym ar ddogfennau
blaenorol ar gyfer
pwyntiau cyfeirio. Mae
cael pecyn ar-lein yn
llawer mwy effeithiol ar
gyfer y rhai sy’n paratoi
a hefyd i aelodau’r
Bwrdd ddarllen yr
adroddiad - ac yn well
i’r amgylchedd hefyd!”

16

Ein Staff												
Oed

Dewis
peidio
dweud

Staff

Hyd at 29

Rhyw

65+

25%

5%

45%

3%

Heterorywiol
45-64

88%

Cyflwr Iechyd
Hirdymor

Menyw
Hoyw/
Lesbian

Benyw

Ydw
12%

Oes

Na

Na

10%

Heterorywiol

16%

65+

88%

90%

Dewis
peidio
dweud

1%

Dewis
peidio
dweud

Bwdhydd
Islam

5%

Pacistanaidd

Cyflwr Iechyd
Hirdymor

Dewis peidio dweud

Oes

Na

25%

75%

Anffyddiwr
17

57%

Cristion

10%
Agnostig

9%

Catholig

Gwyddelig
8%
Cymreig

16%
Anffyddiwr

1%

Catholig

1%
Seisnig

65%
1%

Na
92%

34%
Cristion

17%

Oes
8%

Gwyddelig

1%

Siarad Cymraeg

8%

Crefydd/Ffydd

30%

1%

Gwryw

Tarddiad ethnig
Prydeinig

1%

Benyw

92%

Tarddiad ethnig
Crefydd/Ffydd

50%

Gwryw

Siarad Cymraeg

Dewis peidio dweud

Cyfeiriadedd Rhywiol

30-44

42%

4%

Rhyw
50%

75%

Deurywiol

30-44

1%

45-64
42%

Cyfeiriadedd Rhywiol
41%

Bwrdd

Oed

12%
1%

Ein Bwrdd

42%
Cymreig

42%
Prydeinig
50%

8%
Dewis peidio dweud

Gwyn a Du Caribïaidd
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Cydweithio gydag eraill i
gyflawni nodau a gaiff eu rhannu
Cyllid Cefnogi Pobl
Fe wnaeth cyllid Awdurdod Lleol o £134k
barhau yn ystod y flwyddyn hon ac fe’i
defnyddir i gefnogi pobl fregus i gynnal eu
tenantiaethau a gwella eu llesiant.
Mae’r prosiect yn gweithio mewn partneriaeth
gyda Cymunedau yn Gyntaf, Cymunedau am
Waith ac amrywiaeth o bartneriaid sector
gwirfoddol i sicrhau y gall tenantiaid drin eu
harian yn ogystal â delio gyda phroblemau yn
eu bywyd personol.

“Roeddwn yn teimlo
fy mod mewn twll emosiynol
a meddyliol a doeddwn
i ddim yn credu y gallwn
gael help. Fe weithiais
drwy ffyrdd i ddelio gyda
sut roeddwn yn teimlo. Bu’r
prosiect o help enfawr i mi,
gan fy mod wedi dysgu fod
llawer mwy i fywyd na fy
mhryder i.”

Mind Merthyr a’r
Cymoedd
Mae datblygiad cadarnhaol wedi’n gweld yn
sefydlu partneriaeth gyda Mind Merthyr a’r
Cymoedd wrth fynd i’r afael â’r problemau
iechyd meddwl ar gyfer ein tenantiaid ac o
fewn ein cymunedau.

Chwilio‘Cynon Taf Housing’

Cafodd ‘Prosiect Gwytnwch’ effaith
sylweddol a pharatowyd adroddiad a gafodd
ei groesawu gan ein partneriaid strategol.
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Cwm
Care &Cwm
Repair
Gofal Taf
a Thrwsio
Taf
Cyflwynodd ein hasiantaeth
wasanaethau i 4122 cleient yn 2017/18.
3854

435

4346

cleient 90+
oed

77

oedran
cyfartalog
cleientiaid

99%

cleient wedi
cwblhau gwiriad
Cartrefi Iach

o gleientiaid yn
dweud y byddent
yn argymell ein
gwasanaethau i
eraill

21

1152

o swyddi
wedi’i cwblhau
ar gyfer
cleientiaid

£315,787
o fuddion llesiant
ychwanegol y
flwyddyn ar gyfer
cleientiaid

98%

o gleientiaid yn
fodlon gyda’r
gwasanaethau
a gawsant

374

94%

o gleientiaid yn
dweud fod ein
gwasanaethau
wedi gwella eu
hannibyniaeth
a’n llesiant
ac ansawdd
bywyd.

o bobl wedi’u
helpu i wneud cais
am gyllid gwerth
£350,959

canllaw
wedi’u gosod

96
Keysafe wedi’u
gosod

43

Fe wnaethom
helpu 2802
o bobl rhag
baglu a
syrthio

o gawodydd
mynediad
gwastad
wedi’u gosod

1210
o gartrefi
wedi’u gwneud
yn ddiogel a
chlyd
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Cwm
Care &Cwm
Repair
GofalTaf
a Thrwsio
Taf
Chwilio ‘Cynon Taf Housing’

Gofal a Thrwsio yw
hyrwyddwr pobl hŷn yng
Nghymru ac mae’n gweithio i
sicrhau fod gan bob person
hŷn gartref diogel, c;lyd ac
addas i’w hanghenion.

CWM TAF
Care & Repair | Gofal a Thrwsio

Mae Gofal a Thrwsio Cwm Taf yn
sefydliad di-elw sy’n is-gwmni eiddo
llwyr i Grŵp Cartrefi Cymunedol
Cynon Taf. Caiff yr asiantaeth ei
chyllido gan Lywodraeth Cymru,
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda
Cynon Taf, Cyngor Bwrdeistref
Sirol Merthyr Tudful, Bwrdd Iechyd
Prifysgol Cwm Taf a Grŵp Cartrefi
Cymunedol Cynon Taf.
Ein rôl yw darparu gwasanaeth
cymorth a chyngor rhad ac am ddim
i bobl hŷn ac anabl sy’n cynorthwyo
dymuniad y cleient i barhau i fyw yn
eu cartrefi eu hunain. Caiff pecyn o
gefnogaeth dan arweiniad y cleient
ac a deilwrir yn benodol ei ddynodi
a’i ddarparu gan dîm profiadol o
Swyddogion Achos a Swyddogion
Technegol gyda’r nod o sicrhau
fod cleientiaid yn gallu aros yn fwy
annibynnol yn eu cartrefi eu hunain.
23

1051

o gleientiaid yn dweud fod Gofal a
Thrwsio wedi gwella eu hannibyniaeth,
llesiant ac ansawdd bywyd
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Bwrdd Gofal a Thrwsio Cwm Taf
BILL SMITH
CADEIRYDD

DAVID LEWIS
AELOD BWRDD

HELEN THOMAS
AELOD BWRDD

HUW PATTRICK
AELOD BWRDD

T JOHN JONES
AELOD BWRDD

CHRIS BINDING
AELOD BWRDD

PHIL HOWELLS
SYLWEDYDD

NICOLA DAVIES
SYLWEDYDD

RON CARPENTER
SYLWEDYDD

BRIAN LEWIS
IS-GADEIRYDD

o asesiadau incwm wedi’u cwblhau

£276,741

o fudd-daliadau ychwanegol wedi’u
sicrhau ar gyfer cleientiaid
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o ddigwyddiadau wedi’u cynnal ar
draws Cwm Taf yn ystod y flwyddyn
24

Ein hymrwymiad i Elusen
Dewisodd ein staff
brosiect Gofalwyr Ifanc
RhCT yn elusen y flwyddyn
i ni rhwng 2017-18 ac
rydym mor falch i ddweud
ein bod wedi codi’r swm
anhygoel o £6,750 ar
gyfer yr elusen wych yma.
Hwn oedd y swm mwyaf i
gael ei godi erioed gan un
sefydliad.

Dywedodd Trudy Fisher, Cydlynydd y
Prosiect:

“Ar ran y prosiect a phawb sy’n
defnyddio ein gwasanaethau,
hoffwn ddiolch i Grŵp Cartrefi
Cymunedol Cynon Taf am
ddewis a chefnogi ein Gofalwyr
Ifanc drwy gydol y flwyddyn.
Rydym mor ddiolchgar am y
gefnogaeth a’r swm rhyfeddol
a godwyd. Bydd yr holl arian
a gafodd ei godi yn mynd
i’r prosiect i roi tripiau a
gweithgareddau i ofalwyr ifanc
haeddiannol fel y gallant fod fel
pobl ifanc arall, hyd yn oed os
mai dim ond am gyfnod byr”.

Chwilio ‘Cynon Taf Housing’

Buom yn gweithio gyda Gofalwyr
Ifanc i creu ffilm a ysgrifennwyd
gan y plant yn disgrifio eu bywyd
bob dydd. Ewch i’n tudalen
YouTube i’w weld.
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Bwrdd Cymdeithas Cartrefi
Cymunedol Cynon Taf
DYFRIG ROBERTS

MICHELLE
SMITH

DYFRIG
ROBERTS

ALUN RAWLINS
(BSc Hons, FCA)

JULIE
NICHOLAS

JOHN
JONES

JOY
KENT

Cadeirydd y Bwrdd,
Rheolwr Prosiectau
Arbennig Cymdeithas
Tai Sir Fynwy

Gwirfoddolwyr yn
Dragon Savers
a Chadeirydd
Fforwm
Tenantiaid

Cadeirydd
y Pwyllgor
Archwilio a Risg a
Chyfarwyddydd
Cyllid V2C

Is-gadeirydd a
Chadeirydd Pwyllgor
Llywodraethiant,
Rheolydd Cartrefi
Newydd Cymdeithas
Tai Sir Fynwy

Wedi ymddeol fel
Cyfarwyddydd
Cyllid a Thai

Perchennog
Ymgynghoriaeth
Joy Unlimited

Ymddeolodd Medi 17

HUGH PATTRICK
MARILYN
ELISE COALTER
MBE
MCLAUGHLIN
(MRICS))

GAVIN
DAVISON

JAMIE SAUNDERS
(LLB Hons)

MAUREEN
DAVIES

Cyfrifydd
Siartredig,
Archwiliydd a
Chyfarwyddydd
Cyllid

Cyfreithiwr yn
arbenigo mewn
tai a chyfraith
gyhoeddus gyda
Tai Coastal

Tenant Asesydd
ac Aelod
o’r Fforwm
Tenantiaid
Ymddeolodd
Medi 207

Gweithiwr
cymdeithasol
wedi ymddeol
ac aelod sefydlu
Cymdeithas Tai
Cynon Taf

Tenant
Asesydd ac
Aelod Fforwm
Tenantiaid

Rheolydd
Cynlluniau
Busnes Newydd
Cymdeithas Tai
Newydd

ROGER
ANDERSON

Tenant Aelod
Bwrdd
Ymddiswyddodd
Hyd 17

Ymddeolodd Rhag 17

Ymddeolodd Medi 17

CynonTafHousing

CTCHG

TeamCynonTaf		
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