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Rwy’n hynod falch o fod yn Gadeirydd
Gofal a Thrwsio Cwm Taf ac wrth fy modd
yn gweithio gyda’r Bwrdd a’n rhiantgorff, Grŵp Cartrefi Cymunedol
Cynon Taf.

Gofal a Thrwsio yw hyrwyddwr pobl
hŷn yng Nghymru ac mae’n gweithio’n
ymarferol i sicrhau fod gan bob person
hŷn gartrefi sy’n ddiogel ac yn addas ar
gyfer eu hanghenion.

Dros y flwyddyn ddiwethaf mae Gofal a Thrwsio
wedi dal i ddarparu gwasanaethau eithriadol i
bobl Merthyr a Rhondda Cynon Taf.

Mae Gofal a Thrwsio Cwm Taf yn sefydliad dielw sy’n is-gwmni ym mherchnogaeth lwyr Grŵp
Cartrefi Cymunedol Cynon Taf. Mae’r asiantaeth yn
cael ei hariannu 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.

Mae’n wych cael y cyfle i gryfhau’n
perthynas gyda Llywodraeth Cymru, ein
partneriaid yn yr Awdurdod Lleol a’r Bwrdd
Iechyd Lleol, a’n galluogodd i ddatblygu
gwasanaethau newydd ac arloesol i
ategu’r gwasanaethau craidd sy’n cael
eu gwerthfawrogi gymaint gan bawb.
Byddwn yn parhau i ddatblygu,
creu partneriaethau a sicrhau fod
cleientiaid sy’n byw ym Merthyr a
Rhondda Cynon Taf yn aros mor
annibynnol a diogel yn eu cartrefi
cyhyd ag sy’n bosib.
Bill Smith
Cadeirydd
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Ein swyddogaeth yw darparu gwasanaeth
cymorth a chyngor am ddim i bobl hŷn ac anabl
sy’n helpu cleientiaid i ddewis parhau i fyw yn eu
cartrefi. Bydd pecyn cymorth yn cael ei arwain gan
gleientiaid a’i deilwrio i unigolion yn cael ei baratoi
a’i gyflenwi gan dîm profiadol o Swyddogion Achos
a Swyddogion Technegol gyda’r nod o sicrhau fod
cleientiaid yn aros yn eu cartrefi eu hunain gyda
mwy o annibyniaeth, cynhesrwydd a diogelwch.
Ein hymrwymiad i gydraddoldeb ac amrywiaeth
Mae amrywiaeth yn gyfrifoldeb i bawb. Rydym yn
trysori a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth
ar bob lefel ym mhob rhan o’r sefydliad. Mae
yna achos busnes cryf ac wedi ei brofi dros greu
sefydliadau amrywiol.

Ein Gwerthoedd
PARCH
Byddwn yn trin pawb yn gyfartal a difeirniadaeth

ANGERDD
Mae pob un ohonom yn malio’n angerddol
am yr hyn ydyn ni’n ei wneud, a sut y mae’n
cyfrannu at ein diben a’n gweledigaeth

RHAGORIAETH
Fe wnawn ein gorau glas bob amser,
gan ragori ar y disgwyliadau, coleddu
syniadau newydd, a dal gafael yn y
pethau sy’n gweithio

CYWIRDEB

Rydym yn gweithredu’n swyddogaethau
yn ddiffuant a gonest, gan geisio
gwneud yr hyn sy’n iawn bob amser

CYFRIFOLDEB
Rydym yn meddwl cyn gweithredu, yn
atebol am ein gweithredoedd, ac yn
cywiro unrhyw gamgymeriadau
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Cefnogi Cymunedau Cryf

Gwasanaeth
Craidd

Gwasanaeth
Ymdopi’n
Well
Mae ein gwasanaeth Ymdopi’n
Well yn ddull gweiithio
partneriaeth cryf rhwng Gofal
a Thrwsio, RNIB Cymru a
Gweithredu ar Golli Clyw Cymru
ac mae wedi datblygu cynllun
sy’n rhoi cefnogaeth werthfawr
iawn i bobl hŷn i gadw eu
hannibyniaeth a pharhau i fyw
yn eu cartrefi eu hunain.

1051

£39,046

o gynyddu incwm wedi ei
gyflawni gan ein Swyddog
Ymdopi’n Well

214

o gleientiaid wedi
cael cefnogaeth
gyda nam
synhwyraidd, nam
ar y golwg neu
golli clyw

o gleientiaid yn dweud
fod Gofal a Thrwsio
wedi gwella eu
hannibyniaeth, llesiant
ac ansawdd bywyd

Contractwyr Hyfforddi Cyfeillion Dementia

931

o asesiadau incwm wedi eu
cwblhau

164

o dasgau wedi eu
cwblhau i ddarparu
pecynnau wedi eu
teilwrio i gleientiaid

£276,741

Cyflwyno Hamperi Nadolig i Gleientiaid
Digwyddiad partneriaeth

o fudd-daliadau lles wedi eu
sicrhau i gleientiaid

40

digwyddiad wedi eu
cynnal ledled Cwm Taf yn
ystod y flwyddyn
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Mae Kerry Parfitt wedi
gwirfoddoli 416 awr o’i hamser

Mae holl staff yr asiantaeth yn
Gyfeillion Dementia

Aros yn iach Cwm Taf @ Tîm Cartref
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Cyflenwi Gwasanaethau
Rhagorol
Cyflenwodd ein hasiantaeth wasanaethau
i 4122 o gleientiaid yn 2017-2018

Dywedodd

Roedd

435

o’r rhain yn 90
oed neu fwy
Cyfartaledd
oed ein
cleientiaid
oedd

Ymwelwyd

1152

o
â
gleientiaid
gan gwblhau
gwiriad Cartrefi
Iach llawn ar eu
cartrefi

o dasgau wedi’u
cwblhau i
gleientiaid

77

Dangosodd

99%

og leientiaid y bydden
nhw’n cymeradwyo’n
gwasanaethau
i eraill
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94%

4346

£315,787

o fudd-daliadau
ychwanegol
y flwyddyn i
gleientiaid

Dywedodd

98%

o gleientiaid
eu bod yn
fodlon gyda’r
gwasanaethau a
gawsant

374

Helpwyd
o bobl i ymgeisio
am gyllid gwerth
£350,525

o’r cleientiaid
a gefnogwyd
fod ein
gwasanaethau
wedi gwella’u
hannibyniaeth
a’u lles /
ansawdd
bywyd

Cadw pobl yn ddiogel yn
eu cartrefi eu hunain
Helpwyd
2802 o
bobl i atal
baglu a
chwympo

3854

Canllaw
wedi eu
gosod

696
Keysafe
wedi eu
gosod

43
Gosodwyd 43
o gawodydd
mynediad
gwastad

1210
Helpwyd i
wneud 1,210
o gartrefi yn
ddiogel
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Gwarchod ein
Cynaliadwyedd Ariannol

Buddsoddi yn ein Llywodraethiant,
ein pobl a’n systemau

Incwm
Llywodraeth Cymru

618,000

CBS Rhondda Cynon Taf

398,000

CBS Merthyr Tudful
Incwm Ffïoedd
Tasgmon
Arall
Cyfanswm

Staff

Rhyw

65%
35%

m
Incw

19,000
142,000
99,000

Benyw

Gwryw

20%
80%

Ethnigrwydd

121,000

76%

Na

13%

87%

Gwryw

Oedran

GWAR

IANT

Costau Cyflog

30-44

57,000

Costau Swyddfa

94,000

27%

Costau Eraill

39,000

Agnostig

1,330,000

7%
Catholig

44%

6%

45-64

65+

53%
Cristion

50%
45-64

Cyfeiriadedd
Rhywiol

Costau Staff arall

Cyfanswm
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526,000

Cyfeiriadedd
Rhywiol

25%

Crefydd/Ffydd
13%

Cymreig

30-44

44%
Anffyddiwr

67%

Prydeinig Cymreig

6%

614,000

100%

Na

33%

Hyd at 29

Gwariant Cyfalaf

Anabledd

Oedran

1,397,000

Gwariant

Ethnigrwydd

Benyw
Oes

24%

Anabledd
Oes

Bwrdd

Rhyw

100%
Heterorywiol / Syth

25%
65+

80%
Heterorywiol / Syth

20%
hoyw

Hyfforddiant Bwrdd Rheoli Rhithiol
“Mae Bwrdd Rheoli Rhithiol yn
ein galluogi i gynhyrchu papurau
Bwrdd mewn ffordd fwy effeithlon
a phroffesiynol. Rhoddodd yr
hyfforddiant wybodaeth a sgiliau
i mi i wella trefn reoli’r asiantaeth
trwy alluogi aelodau’r bwrdd
i gyrchu ar-lein ac all-lein o
Nerys WILLIAMS, Prif Swyddog
unrhyw ddyfais.”
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Cydweithio gydag eraill i gyflawni
nodau a gaiff eu rhannu
Chwilio ‘Cynon Taf Housing’

delivering services through the Virtual Ward

Ward Rithiol
Rydym yn falch iawn o’n gwaith partneriaeth
gyda Phractis Meddygol Sant Ioan Aberdâr i
ddarparu gwasanaethau drwy’r “Ward Rithiol”.
Mae’r Ward Rithiol yn gweithredu yn yr un
ffordd â ward ysbyty arferol, y gwahaniaeth yw
bod y claf yn aros yn gysurus ac yn ddiogel yn
eu cartrefi eu hunain. Mae’r gwasanaeth yn
ddull gweithredu rheoli achos mwy cydlynus
a chydweithiol gan Feddyg Teulu, Nyrs Ardal,
Gwasanaethau Cymdeithasol, y trydydd sector
a nyrsys arbenigol.

Ein ymrwymiad
i Elusen

Galluogi

Cwblhaodd Julia Burgess
Farathon Llundain a
chwblhaodd Sheleagh
Llewellyn, Swyddog Codi
Arian Gofal a Thrwsio
Cymru, Farathon Lisbon a
chodi £2,539.24 i Gofal a
Thrwsio Cwm Taf

Rydym yn falch iawn i dderbyn cyllid
ychwanegol i weithio mewn partneriaeth
gyda Bwrdd Iechyd Cwm Taf, Cyngor
Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf a
Chyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
i ddarparu gwaith addasu i alluogi
cleientiaid i aros yn annibynnol yn eu
cartrefi eu hunain.
Mae ataliaeth ac ymyriad cynnar
yn nodwedd mawr o’r system well
ac mae’r system yn cefnogi bwriad
Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a
llesiant (Cymru) ac wedi cynorthwyo’r
asiantaeth i gyflawni egwyddorion y
ddeddf.
Chwilio ‘Cynon Taf Housing’

Rhoddwyd cyfraniad o
£807.32 i Gymdeithas
Alzheimer i gefnogi ein
gwaith partneriaeth

GOFAL A THRWSIO AR YOUTUBE
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Diolch i aelodau’r Bwrdd
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
(dim llun)

