Adroddiad Blynyddol
2019-2020

Croeso gan y Cadeirydd a’r Prif Swyddog
Rydym yn falch i gyflwyno Adroddiad Blynyddol
Gofal a Thrwsio Cwm Taf ar gyfer 2019-2020.
Er yn dathlu’r ffaith fod pobl yn byw’n hirach, fe
wnaethom barhau i brofi cynnydd yn y galw am
ein gwasanaethau. Y llynedd, roedd cyfartaledd
oedran ein cleientiaid yn 77 gyda 10% ohonynt
dros 90 oed.
Fe wnaethom barhau i weithio’n galed yn
darparu gwasanaethau rheng flaen i bobl hŷn
ar draws Cwm Taf gyda’r weledigaeth y gall
pob person hŷn fyw’n annibynnol mewn cartref
cynnes, diogel a chyfleus.
Mae ein partneriaeth gref gyda Chyngor
Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, Cyngor
Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful a Bwrdd Iechyd
Prifysgol Cwm Taf wedi ein galluogi i barhau i
esblygu, arloesi a darparu gwasanaethau eithri
adol i’r cleientiaid sy’n byw yn Rhondda Cynon
Taf a Merthyr Tudful.

Bill Smith Cadeirydd
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Rydym wedi cryfhau ein perthynas gyda
Llywodraeth Cymru a Care & Repair Cymru gan
roi adroddiadau cryf a phwyslais ar lywodraethiant da a datblygiad busnes strategol.
Fel Cadeirydd a Phrif Swyddog Gofal a Thrwsio Cwm Taf, hoffem ddiolch i bawb a fu’n
ymwneud â’n gwaith yn ystod 2019-2020 yn
neilltuol Lywodraeth Cymru, ein sefydliad rhiant
Grŵp Cartrefi Cymunedol Cynon Taf,
partneriaid cenedlaethol a lleol, partneriaid
trydydd sector a’n holl gyllidwyr.
Hoffem hefyd ddiolch i staff yr asiantaeth am eu
gwaith caled yn darparu amrediad o wasanaethau gwahanol, ac am wneud cymaint o wahaniaeth i ansawdd bywyd pobl hŷn ledled Cymru.

Amdanom ni
Gofal a Thrwsio yw hyrwyddwr pobl hŷn yng Nghymru ac mae’n gweithio’n ddiwyd i sicrhau fod gan
bob person hŷn gartref diogel, saff ac addas ar gyfer eu hanghenion.
Mae Gofal a Thrwsio Cwm Taf yn sefydliad dim er elw sy’n is-gwmni eiddo llwyr i Grŵp Cartrefi Cymunedol Cynon Taf. Caiff yr asiantaeth ei hariannu gan Lywodraeth Cymru, Cyngor Bwrdeistref Sirol
Rhondda Cynon Taf, Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf a
Grŵp Tai Cymunedol Cynon Taf.
Ein rôl yw darparu gwasanaeth cymorth a chyngor am ddim i bobl hŷn ac anabl sy’n cynorthwyo
dewis y cleientiaid i barhau i fyw yn eu cartrefi eu hunain. Caiff pecyn cymorth dan arweiniad y
cleient, wedi’i deilwra’n unigol ei ddynodi a’i gyflwyno gan dîm profiadol o Swyddogion Achos a
Swyddogion Technegol gyda’r nod o sicrhau fod cleientiaid yn gallu aros yn eu cartrefi eu hunain yn
fwy annibynnol, cynnes, diogel a saff.

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 y sefydliad. Mae achos busnes cryf ac wedi’i
brofi ar gyfer creu sefydliadau amrywiol.

Nerys Williams Prif Swyddog

Er bod ein timau staff a llywodraethiant yn adlewyrchu’r
cymunedau yr ydym yn byw a gweithio ynddynt ar hyn o
bryd, sylweddolwn fod angen i ni wneud yn well i greu
amgylchedd mwy amrywiol. Byddwn yn mynd i’r afael â hyn
wrth i ni ddatblygu a thyfu’r sefydliad. Byddwn yn ymrwymo
ein hunain i wneud yn siŵr ein bod yn cynnal sefydliad gwirioneddol gynhwysol, heb ystyried oedran, anabledd, ailbennu rhywedd, priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd,
hil a threftadaeth, crefydd a chredo, rhyw, a chyfeiriadedd
rhywiol. Byddwn hefyd yn anelu i sicrhau ein bod yn cydnabod, gwerthfawrogi a datblygu talent amrywiol a photensial pawb sy’n ymwneud â’n sefydliad.

EIN GWERTHOEDD
ANGERDD
Rydym yn angerddol am yr
hyn a wnawn
PARCH
Rydym yn trin pawb
gyda pharch
CYFRIFOLDEB
Rydym yn cymryd cyfrifoldeb am
ein gweithredoedd
INTEGRITI
Rydym yn cyflawni ein rolau yn
onest a didwyll
RHAGORIAETH
Rydym bob amser yn gwneud ein
gorau glas
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Cefnogi Cymunedau Cadarn

899

asesiad incwm pobl
hŷn ar draws
Cynon Taf

3884

cleient wedi cael cymhorthion ac addasiadau i
ostwng achosion cwympo
mewn cartrefi

£389,149
yr asesiadau incwm
yn golygu y cafodd eu
hincwm ei gynyddu

28

digwyddiad wedi’u cynnal
ar draws Cynon Taf

6 days

amser cyfartalog i
gwblhau gwaith
Addasu Ymateb Cyflym

416

awr yn gwirfoddoli
gan Kerry

Gwasanaeth Dementia
Rydym yn falch iawn i ddathlu blwyddyn gyntaf ein
Gwasanaeth Dementia arbennig a gyllidir ar y cyd
gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
a Chyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful sy’n ein
galluogi i ddarparu gwasanaeth Cymorth Tai i gleientiaid a’u gofalwyr sy’n byw gyda Dementia.
Mae llwyddiant y gwasanaeth yn y flwyddyn gyntaf
wedi arwain at barhau cyllid ar gyfer 2020-2021.
Mae’r tîm yn gweithio gyda dros 20 partner ar draws
Cwm Taf a chafodd sylw yng nghylchgrawn Welsh
Housing Quarterly fel arfer da.
Kelly, ein gwirfoddolwraig, yn falch i gefnogi
Wythnos Gweithredu Dementia 2019 #DAW2019

Yn ogystal â bod ein Uwch Swyddog Achos yn Hyrwyddwr Cyfeillion Dementia, fe wnaethom gryfhau’r
gwasanaeth drwy fuddsoddi dau o staff ychwanegol. Fe wnaeth aelodau hefyd sicrhau’r achrediad
hwn sydd wedi arwain at dros 150 o Gyfeillion Dementia ar draws Cynon Taf.

Diolch i’n partneriaid Age Connects Morgannwg
ac Age Cymru am y gwaith partneriaeth ar y cyd i
godi ymwybyddiaeth am syrthio.

Ymwelodd Julie James, Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, â
chleient yn y Rhondda oedd yn derbyn cymorth gan yr asiantaeth gyda Grant Cymorth Atgyweirio Cynnal a Chadw a Grant
Cyfleusterau i’r Anabl gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda
Cynon Taf i sicrhau fod ei chartref yn addas iddi barhau i fyw
ynddo i’r dyfodol.
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Gwasanaeth Ymdopi’n Well

Darparu Gwasanaethau Ardderchog

Mae ein gwasanaeth Ymdopi’n Well newydd gwblhau ei 4edd flwyddyn ac oherwydd ei lwyddiant
mae wedi derbyn cyllid gan Lywodraeth Cymru i
barhau am 3 blynedd bellach.
Yn 2019-2020 fe wnaethom ...
• gefnogi 259 cleient gyda nam ar y synhwyrau,
nam ar y golwg neu golli clyw

Fe wnaethom gefnogi

4707 cleients
yn ystod 2019-2020

• cwblhau 438 swydd ar gyfer cleient gan ddarparu
pecyn pwrpasol yn gyfanswm gwerth o £102,646
Diolch i’n partneriaid ar draws Cwm Taf, RNIB ac
Action on Hearing Loss ar eu hymrwymiad i gefnogi
ein gwasanaethau.

461 cleients
yn
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Llongyfarchiadau i Beth, ein Swyddog
Ymdopi’n Well, a enillodd ei Hachrediad
Lefel 4 mewn Cyngor ac Arweiniad.

Fe wnaethom gwblhau

6339 swydd
yn ystod 2019-2020

Oedran cyfartalog
ein cleientiaid

90 oed a hŷn

77 years old

90%

Byddai 98%

o’n cleientiaid wedi
gwella eu
hansawdd bywyd

o’n cleientiaid yn
argymell ein gwasanaethau

Fe wnaethom gwblhau
gwaith gwerth

£1,115,872

Fe wnaethom ymweld â

2958 clients
yn eu cartrefi i
roi cymorth

Dywedodd 99%

o’n cleientiaid eu bod
yn fodlon
gyda’n gwasanaethau.
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Cadw pobl yn ddiogel yn eu cartrefi eu hunain

Diogelu ein Cynaliadwyedd Ariannol

Fe wnaethom...

£000’s
670

Llywodraeth Cymru

gosod

942

sêff allweddi

adnewyddu

4620
boeler

gwneud

1604

cartref yn
ddiogel a saff

gosod

51

cawod mynediad gwastad

Incwm

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

346

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

102

Incwm ffioedd

18

Tasgmon

225

Addasiad Budd Pensiwn

269

Arall

202
1,832

Rydym yn falch iawn i gyhoeddi ein bod
wedi cadw ein Hachrediad Contractwr
Diogel ar gyfer 2020.
Mae hyn yn ein galluogi i sicrhau fod
Iechyd a Diogelwch yn brif flaenoriaeth i
ni wrth ddarparu ein gwasanaethau.

Gwariant cyfalaf
Costau cyflog
Costau staff eraill
Costau swyddfa
Costau eraill

£000’s
616
684
70
103

Gwariant

37
1,510

Mae’r ffigurau hyn yn ddetholiad o’n cyfrifon.
I gael set lawn o gyfrifon:
www.cynon-taf.org.uk/corporate
enquiries@cwmtafcareandrepair.org.uk
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01443 755696
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Buddsoddi yn ein llywodraethiant, ein pobl a’n systemau

Ein Staff
Fe wnaeth Rob Davies,
ynghyd â 12 aelod arall
o staff, gwblhau
hyfforddiant gydag
achrediad

5%

100%

Oedran

16-24 oed
Cyfeiriadedd Rhywiol

46% 35-44 oed
22% 45-54 oed

Fe wnaeth yr holl staff
gwblhau hyfforddiant
I-Act Iechyd Meddwl

Enillodd Julia Burgess
gymhwyster Diogelu
Lefel 3

Oes

Na

5%

90%

22% 55-64 oed
5% 65-74 oed
Tarddiad Ethnig
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Heterorywiol

5%
Cyflwr Iechyd
Hirdymor

Crefydd/Ffyrdd

Dewis
peidio
dweud

Christion

32%

Dim Crefydd

68%

Rhyw

Gwyn 100%

63%

37%

Benyw

Gwryw
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Cydweithio gydag eraill i gyflawni nodau a gaiff eu rhannu
Rydym yn falch iawn i fod wedi cwblhau
blwyddyn gyntaf ein gwasanaeth mewn
partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru,
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cynon Taf a’n
Hawdurdodau Lleol ar draws Cwm Taf.
Mae ein Swyddogion Achos wedi sefydlu’n llawn fel rhan o’r timau yn Ysbyty
Brenhinol Morgannwg ac Ysbyty Tywysog
Charles sy’n cynorthwyo gyda:
•
•
•
•

Cyflymu rhyddhau o’r ysbyty 		
i gartref diogel a chysurus
Atal derbyn amhriodol i ysbyty
Hyrwyddo llesiant yr unigolyn
Cynyddu a gwella gallu’r unigolyn i
gynnal ffordd annibynnol o fyw

Cyllid Trawsnewidiol

Ward Rithiol

Rydym yn falch iawn i gyhoeddi i
ni dderbyn cyllid i fedru penodi 2
swyddog newydd i weithio fel rhan
o Dîm Amlddisgyblaeth ar draws
Cwm Taf.

Rydym yn parhau i adeiladu ar ein partneriaeth
gyda ein cydweithwyr a’n partneriaid ar draws
Cwm Taf i gryfhau’r Ward Rithiol.

Bydd y tîm yn gweithio fel rhan o
Dîm Amlddisgyblaeth yn cynnwys
Meddygon Teulu, Parafeddygon,
Fferyllwyr, Therapyddion Galwedigaethol ac amcan y gwasanaeth
fydd gweithio mewn partneriaeth
i sicrhau’r datrysiadau gorau i
gleientiaid i weithredu fel datrysiad
ataliol gan felly ostwng pwysau a
derbyniadau i ysbyty.
Bydd hyn yn galluogi’r person
neu wasanaeth fwyaf priodol i’w
ddyrannu i’r claf, a fydd yn ei dro yn
galluogi atal problemau meddygol
yn y dyfodol, drwy fynd i’r afael â
phroblemau yn y gymuned.

Jolene Smith

Ardaloedd Rhondda
a Taf

Delyth Almond

Ardaloedd Merthyr
a Cynon

Llifogydd

Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl

Yn ystod y cyfnod hwn fe wnaeth yr asiantaeth
gefnogi Cyngor Bwrdeistref sirol Rhondda Cynon Taf ac ailstrwythuro ein cronfa Caledi i gynorthwyo cleientiaid gyda chymorth argyfwng ac
atgyweiriadau i symud tuag at adferiad.

Bydd hyn yn ddiamau yn cryfhau ein Gwasanaethau Cymunedol partneriaeth gan sicrhau fod
cleientiaid yn derbyn cymorth i gael addasiadau
wedi eu gosod yn eu cartrefi.

Yn ystod ychydig fisoedd diwethaf 2019-2020
fe wnaeth yr asiantaeth adleoli staff i gefnogi
cleientiaid y gwnaeth y llifogydd effeithio arnynt.
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Claire Miles, Swyddog Rhyddhau o Ysbyty

Rydym wrth ein bodd i weithio mewn partneriaeth
gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful a
Chyngor Bwrdeistref /Sirol Rhondda Cyno Taf i
reoli’r Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl ym Merthyr
Tudful.
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Diolch i’n Bwrdd Rheoli

Bill Smith
Cadeirydd

Fran Bevan
Aelod o’r Bwrdd
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Chris Binding
Is-gadeirydd

David Lewis
Aelod o’r Bwrdd

Helen Thomas
Aelod o’r Bwrdd

Rebecca Thomas
Aelod o’r Bwrdd

Julie McCarthy
Aelod o’r Bwrdd

Bryn Jones
Aelod o’r Bwrdd

Amy Lewis
Sylwedydd
Bwrdd Iechyd Prifysgol
Cwm Taf

Karen Cherret
Aelod o’r Bwrdd

Ron Carpenter

Sylwedydd
Cyngor Bwrdeistref Sirol
Merthyr Tudful

Marilyn McLaughlin
Aelod o’r Bwrdd

Tony Kibble
Sylwedydd
Cyngor Bwrdeistref Sirol
Rhondda Cynon Taf
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Ein Hymateb i Covid-19
Oherwydd i Covid-19 effeithio’n uniongyrchol ar ein gallu i reoli
gwasanaethau, fe wnaeth yr asiantaeth ail-lunio ei wasanaethau
mewn dim o dro i gefnogi cleientiaid a phartneriaid.
Mewn amgylchiadau mor annisgwyl mae’n anhygoel sut y
gwnaeth Staff, Contractwyr, Aelodau Bwrdd a phartneriaid i
gyd addasu’n gyflym i newid i sicrhau y caiff ein cleientiaid ein
cefnogi.
Fe wnaethom hefyd adleoli staff i gynorthwyo Bwrdd Iechyd
Cwm Taf Morgannwg i sicrhau y gellir dod â chyfleusterau yn ôl
i gael eu defnyddio i symud cleientiaid yn ddiogel gan alluogi
defnyddio Ysbyty Tywysog Charles a hefyd Ysbyty Brenhinol
Morgannwg ar gyfer cleifion Covid-19.

01443 755696
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enquiries@cwmtafcareandrepair.org.uk

CwmTafCandR

