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Croeso

Wrth edrych yn ôl ar adroddiad y llynedd, mae’n deg
dweud i ni gael blwyddyn brysur, nid yn lleiaf gyda
recriwtio Prif Weithredwr newydd. Fodd bynnag, wrth
gyflwyno ein cynlluniau ar gyfer y dyfodol, nid oeddem
yn darogan delio gydag effeithiau pandemig. Ar gyfer y
cymunedau yr ydym yn rhan ohonynt, daeth
coronafeirws yn fuan ar ôl y llifogydd gwaethaf a welodd
yr ardal erioed, felly mae’n wir dweud y bu eleni yn un o’r
blynyddoedd mwyaf heriol.
Oherwydd hyn, mae’r hyn a gyflawnwyd yn ystod y flwyddyn – yn nhermau meithrin cydnerthedd mewnol a’r hyn
a gyflenwyd – yn neilltuol o nodedig.
Y cyntaf oedd agor Cwrt Penllew. Mae’r fflatiau modern
hyn mewn lleoliad hyfryd yn agos at gyfleusterau yn
dangos yr hyn y gellir ei gyflawni pan fydd partneriaid a
chymunedau yn cydweithio. Yn yr achos hwn y
canlyniad yw llety a chymorth ansawdd uchel ar gyfer
pobl gyda gofynion penodol sy’n eu galluogi i gael eu
cartref eu hunain, yn eu cymuned eu hunain.
Ail uchafbwynt y flwyddyn i mi oedd y ffordd yr
ymatebodd ein Hasiantaeth Gofal a Thrwsio i’r pandemig,
gan addasu ei gwasanaethau yn gyflym i gefnogi
partneriaid yn y gwasanaeth iechyd a llywodraeth leol i
gadw’r bobl oedd fwyaf bregus i’r pandemig yn ddiogel.
Yn olaf, ni fyddai’r ddwy enghraifft dda yma o’r hyn y
gellir ei gyflawni wedi bod yn bosibl heb gefnogaeth cydweithwyr tu ôl i’r llenni yn gwneud yn siŵr ein bod yn
sefydliad cydnerth. Eleni daethom â’n Technoleg
Gwybodaeth yn ôl i’w ddarparu’n fewnol, cefnogaeth
enfawr i gydweithwyr yn symud i weithio o’u cartrefi gan
gryfhau ein diogelwch data a seibr.
Ar yr un pryd ymatebodd y tîm cyllid, gyda chefnogaeth
ein Pwyllgor Archwilio a Pherfformiad, yn gyflym i Covid
– gan adolygu ein strategaeth lliniaru ariannol a phrofion
straen i sicrhau ein bod yn gwneud popeth oedd ei angen i
ateb gofynion yr amgylchedd gweithredu newydd.
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Croeso
Hoffwn ddechrau drwy ddweud blwyddyn mor
wych a gawsom yn gweithio’n agos gyda Vic Slade
ein Prif Weithredwr a’r Tîm Rheoli Strategol.

Joy Kent Cadeirydd y Grŵp
Ym mhob achos, roedd cydweithwyr yn byw ein
gwerthoedd ac yn defnyddio ymrwymiad, arloesedd
a chydweithredu, ac ar ran y Bwrdd, diolchaf iddynt
i gyd.
Hoffwn hefyd i ddiolch i’r holl denantiaid a roddodd
eu hamser, ymrwymiad, cefnogaeth a her i’r
sefydliad drwy wahanol grwpiau a strwythurau.
Yn olaf ond nid yn lleiaf, hoffwn ddiolch i Vic Slade,
sydd bellach wedi cwblhau ei blwyddyn gyntaf gyda
ni fel Prif Weithredwr. Bu’n flwyddyn a hanner i
ddechrau arwain sefydliad a gwnaeth hynny gydag
egni, hiwmor a gwyleidd-dra.
Un o’r pethau a gredaf sy’n arbennig am Grŵp Cartrefi Cymunedol Cynon Taf yw ei fod yn ac o’r
gymuned. Mae’n wirioneddol yn sefydliad angor
ac mae’r angerdd ac ymrwymiad y mae pawb yn ei
ddangos am wneud ein gorau glas gyda’r cymunedau
yr ydym yn rhan ohonynt yn ysbrydoliaeth go iawn.
Gobeithiaf y bydd 2021 yn cynnwys llai o bethau
annisgwyl, ond rwyf yn bendant wedi rhoi’r gorau i
ddarogan!

Joy Kent

Rydym wedi cydweithio i gynnal yr Adolygiad
Ymgysylltu â Thenantiaid ac adeiladu ar y llwyddiannau presennol i ddatblygu strwythurau
newydd cyffrous ar gyfer ymgysylltu â
thenantiaid.
Bydd y strwythurau newydd hyn yn ehangu’r
ffyrdd yr ydym yn cysylltu gyda thenantiaid,
byddwn yn croesawu technolegau newydd ac yn
cyrraedd mwy o bobl.
Yn dilyn cais llwyddiannus i’r Loteri Genedlaethol am Brosiect Gweithio gyda’n Gilydd, aeth
Fforwm Ieuenctid y Ddraig o nerth i nerth gan
gymryd rhan mewn amrywiaeth o
weithgareddau a chyfleoedd i rannu profiadau a
dysgu ac adeiladu sgiliau.
Treuliodd y Dreigiau amser gydag aelodau ein
Fforwm Tenantiaid a chymryd rhan mewn dosbarthiadau coginio, trip nôl mewn amser i Sain
Ffagan a hyd yn oed yn cerdded Pen y Fan ar
gyfer ein helusen y flwyddyn, gan godi dros £300.
Mae ein Panel Craffu ymroddedig a medrus wedi
canolbwyntio ar y weithdrefn a phroses ar gyfer
cwynion eleni.

Dyfrig Roberts

Cadeirydd Fforwm Tenantiaid

Rwy’n parhau i gael fy synnu ac yn falch i weld
gwaith caled aelodau yn hybu newid o fewn y
sefydliad.
Mae ein tripiau tenantiaid wedi parhau yn
boblogaidd iawn ac mae’r wybodaeth a chyngor a
gafwyd gennych wedi helpu’r Gymdeithas i fireinio ei gwasanaethau a chanolbwyntio ar y pethau
y gwnaethoch ddweud sy’n bwysig i chi.
Yn olaf, nid wyf byth yn blino ar fedru dweud
diolch i bawb a roddodd yn rhydd o’u hamser
rhwng Ebrill 2019 a Mawrth 2020. Cyfrannwyd
cyfanswm anhygoel o 683.5 awr gwirfoddoli ac
mae hynny wedi cyfrannu at yr hyn a gredaf sy’n
bartneriaeth lwyddiannus gyda’n landlord.

Dyfrig Roberts

3

Pwy ydym ni
Mae Grŵp Cartrefi Cymunedol Cymru wrth
galon Rhondda Cynon
Taf yn Ne Cymru.
Rydym yn falch o’n
gwreiddiau dwfn mewn
darparu tai a chymorth
ar gyfer y bobl a chymunedau lle gweithiwn.
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EIN GWELEDIGAETH
Rydym eisiau bod yn rhan o gymunedau
iach, hapus a llewyrchus yn y cymoedd lle
mae pawb yn cael cyfle i fyw’n dda.

Ein Gwerthoedd

EIN DIBEN
Rydym yma i ddarparu cartrefi a chymorth
gwych i bobl sy’n rhan o’n cymunedau.

Rydym yn angerddol am yr
hyn a wnawn

Darparu gwasanaethau rhagorol

PARCH

Tyfu ein cyflenwad o gartrefi

EIN HYMRWYMIAD I GYDRADDOLDEB
AC AMRYWIAETH
Mae amrywiaeth yn gyfrifoldeb i bawb.
Rydym yn gwerthfawrogi ac yn hyrwyddo
cydraddoldeb ac amrywiaeth ar bob lefel
drwy’r sefydliad.
Mae achos busnes cryf a chadarn dros greu
sefydliadau amrywiol.

Ein Blaenoriaethau

ANGERDD

Cefnogi cymunedau cadarn

Rydym yn trin pawb
gyda pharch

Diogelu ein cynaliadwyedd ariannol

CYFRIFOLDEB

Buddsoddi yn ein llywodraethiant, ein pobl a’n
systemau

Rydym yn cymryd cyfrifoldeb
am ein gweithredoedd

Cydweithio gydag eraill i gyflawni nodau a gaiff
eu rhannu

INTEGRITI

Rydym yn cyflawni ein rolau
yn onest a didwyll

RHAGORIAETH

Rydym bob amser yn gwneud
ein gorau glas

£

=

Ar draws pob blaenoriaeth mae
Tegwch a chydraddoldeb
Gwerth am arian
Gostwng effaith ar yr amgylchedd

Our Tenants
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Lesbian/Menyw Hoyw

Oedran
Arall

4% 16-24 oed
Dyn Hoyw

16% 25-34 oed
48% 35-59 oed

Du

Cyfeiriadedd
Rhywiol

Na

36.3%

Hindw

0.1%

Arall

Gwyn a Du

0.5%

165
31
114

60%

40%

Benyw

Gwryw

1.4%

Dewis peidio
dweud
Tarddiad Ethnig

1453
1613

6.3%

Rhyw

0.1% Caribïaidd
0.4% Arall

Christion

Dim Crefydd 56.8%

Gwyn ac
0.1% Asiaidd

0.3%

Asiaidd Arall 0.1%

18.4% Dewis peidio
dweud

Mwslim

Oes

Gwyn 97.5%

Heterorywiol

Crefydd/Ffydd

95%
5%

Cymysg Arall

80%

Cyflwr Iechyd
Hirdymor

85+ oed

0.1%

0.5%

0.1%

Deurywiol 0.6%

31% 60-84 oed
1%

0.4%

Ein 1,845 o Gartrefi
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Fel rhan o’n hymrwymiad i Gydraddoldeb ac Amrywiaeth rydym yn casglu dadansoddiad o wybodaeth ar bwy sy’n byw yn ein cartrefi. Caiff yr
wybodaeth hon ei chadw’n ddiogel ac yn gyfrinachol, ond rydym yn ei defnyddio i lunio ein gwasanaethau ac i sicrhau eu bod yn gynhwysol i bawb.

Anghenion Cyffredinol

Tai Gwarchod

613

1 ystafell
wely

Cartrefi wedi eu Haddasu

656
Cartrefi Pobl Hŷn

2 ystafell
wely

41

4 ystafell
wely

82

530
3 ystafell
wely

2

5 ystafell
wely

Tai a Chymorth

1

7 ystafell
wely

2

8 ystafell
wely
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Cefnogi Cymunedau Cadarn

352
cefnogi
tenant

£520,991
cynyddu
Incwm gan

£

£43,213 £496,525
gostyngiad
dyled

“Fe wnaeth y grŵp cerdded wella fy iechyd meddwl a
chorfforol a fy helpu i gysylltu gyda phobl eraill”

cefnogaeth
ddigidol i

118

i gyrchu
gwasanaethau
cludiant

683.5

oriau gwirfoddoli
gan denantiaid

budd-daliadau
lles

£4,680
cyfanswm
arbedion ynni

21%

“Mae’n werth ei wneud. Mae’n eich cael
allan o’r tŷ a chwrdd â phobl eraill”
Making Strides Walking Group

Effaith ar yr Amgylchedd

Fe wnaethom wario £4,491 i helpu 56
tenant.

Eleni rydym wedi

Roedd cymorth yn amrywio o help gyda
ailgysylltu cyfleustodau i gymorth gyda
nwyddau groser.

“Rhywbeth i feddwl amdano ac sy’n fy nghael
allan o’r tŷ am ychydig oriau”

gostyngiad mewn
diwedd
tenantiaethau

Cronfa Caledi

Roedd hyn yn golygu y gallem gael
gwared ag ychydig o bwysau ar bobl oedd
angen ychydig o help i fynd yn ôl ar eu
traed.

“Llawer o hwyl, heb fod yn rhy galed ac yn eich
gwneud i deimlo’n well yn gorfforol ac yn feddyl-

Cymryd rhan yn ymgyrch Gorffennaf
Di-blastig
Newid fel sefydliad i ddefnyddio poteli
gwydr yn lle rai plastig a chynnyrch
glanhau cyfeillgar i’r amgylchedd
Cofrestru ar gyfer Prosiect Llythrennedd
Carbon yng Nghymru
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Darparu Gwasanaethau Rhagorol

Gosod ein Cartrefi

“Roeddwn wrth fy modd i gael
cynnig fy fflat.
Roedd mewn lleoliad perffaith i mi
ac roedd ar y llawr daear.
Fodd bynnag esboniais na fedrwn
ddefnyddio’r bath.
Dywedodd Cynon Taf wrthyf y byddent yn gallu addasu fy ystafell
ymolchi gyda chawod cerdded i
mewn cyn i mi gael yr allweddi, felly
pan symudais i mewn roedd yn
barod i fi.”
					Paul.

27.7 diwrnod

16.2 diwrnod

Y cyfnod cyfartalog i
atgyweirio a gosod
cartref gwag

Y cyfnod cyfartalog i
atgyweirio a gosod cartref
gwag mewn cynllun
gwarchod

75%
Tenantiaid yn fodlon gyda’u cartref newydd p
an wnaethant symud i
mewn

Trin Ymddygiad Gwrthgymdeithasol
Arolygon bodlonrwydd
ymddygiad gwrthgymdeithasol: cytunodd 43
(51%) allan o 83 o bobl
i gymryd rhan

Gwersi Cymraeg Shwmae Su’mae

Rhoddodd 93% adroddiad am eu hachos
dros y ffôn i ddechrau
a chael y broses yn
rhwydd a theg

100% yn fodlon
gyda’r amser ymateb
i’w cwyn ddechreuol

Credyd Cynhwysol a Rhent

4207

1163

445

@CynonTafHousing

376 tenant
yn derbyn Credyd
Cynhwysol ar hyn o
bryd

Tenantiaid yn derbyn
Credyd Cynhwysol â
chyfanswm
ôl-ddyledion o
£216,951

Ôl-ddyledion rhent
tenantiaid cyfredol yn
3.1% fel ar 31 Mawrth
2020
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Tyfu ein Cyflenwad o Gartrefi
Fe wnaethom wario £1.3m ar waith Buddsoddiad wedi’i Gynllunio a
orffennwyd yn ystod 2019/20

13

to
newydd

11

newid
ffenestr

57

boeler
newydd

172
ailwampio
ystafell
ymolchi

51

ailwampio
cegin

8 days
nifer cyfartalog dyddiau i orffen atgyweiriadau ymatebol

tenant yn fodlon gyda’r atgyweiriadau a
orffennwyd

249

3729

69.2%

galwad atgyweiriad argyfwng allan o
oriau

atgyweiriad dydd i
ddydd wedi eu gorffen

cartrefi gyda thystysgrif landlord nwy gyfredol
cartrefi lle gwiriwyd
canfyddwyr mwg
trydanol
properties electrical
smoke detectors
were checked

100%

cynlluniau ac
ardaloedd cymunol
gydag asesiad risg tân
cyfredol

cymhorthion ac offer addasu wedi eu gosod yn ein cartrefi gyda
gwiriad diogelwch a gwasanaeth

98.2%
apwyntiad wedi’u
cadw

Rydym yn falch i gadw ein tenantiaid yn ddiogel yn eu cartrefi
Yn ystod 2019/20 roedd gennym gydymffurfiaeth 100% ar ...

90.5%

sgôr gweithdrefn asesu
cyfartalog (SAP), wedi codi
o 67.9%, yn dilyn buddsoddiad i wella effeithlonrwydd
ynni ein cartrefi.

Cwrt Penllew
Gorffennwyd adnewyddu
Cwrt Penllew ym mis
Ionawr 2020, gan
ddarparu 19 fflat.
Cyflwynwyd y cynllun
hwn mewn partneriaeth
gyda Chyngor Bwrdeistref
Sirol Rhondda Cynon Taf a
Drive, y darparydd
cymorth.

19
Cartref wedi’u Gorffen
2019/2020

32
Cartref ar y Gweill
2020/2021

13

14

Diogelu ein Cynaliadwyedd Ariannol
Yn ei asesiad rheoleiddiol gan
Lywodraeth Cymru, cawsom y categori
uchaf o Safonol am lywodraethiant a
hefyd hyfywedd ariannol.

Rhenti a Gwasanaethau
Amorteiddio Grantiau

Incwm
Rydym yn parhau yn
ymroddedig i godi
Rhent Byw a thalu Cyflog Byw.

Yn ystod y flwyddyn rydym
wedi:
•
symud ein gwasanaeth 		
technoleg gwybodaeth yn 		
ôl yn fewnol, fydd yn rhoi 			
arbedion cost yn ogystal â gwella
ein capasiti
•
datblygu strategaeth caffael newydd a blaengynllun i
gynyddu buddion cymunedol a
gwerth
•
cyflawni ein hymrwymiad
y llynedd i symud i un cynllun
pensiwn ansawdd da sy’n lleihau
ymrwymiadau diffyg y dyfodol.

Gofal a Thrwsio

£000’s
8,974
822
1,574

Grantiau PAG

224

Incwm Arall

130

Addasiad Grant Pensiwn

2,365
14,062

£000’s
2,156

Rheoli a Gwasanaethau
Atgyweiriadau

3,170

Gofal a Thrwsio

1,470

Costau Eraill

551

Llog Morgeisi

1,067

Dibrisiad ac Amhariad
Anheddau

2,052

Gwaredu ag Asedau

Gwariant

24
10,490

Cyflogau Uwch Dîm Rheoli

Prif Swyddog Gweithredol - V.Slade:

		

Cyfarwyddwr Tai a Chymunedau - K.Barry:

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol - A Williams:

Cydnabyddiaeth Ariannol Bwrdd 2019/20

Cyfanswm Cydnabyddiaeth Ariannol Aelodau Bwrdd

Cyfanswm Treuliau Aelodau Bwrdd			

£72,892
£70,240
£70,240
£nil
£986

Mae’r ffigurau hyn yn ddetholiad
o’n cyfrifon.
I gael set lawn o gyfrifon:
www.cynon-taf.org.uk/corporate
info@cynon-taf.org.uk
0345 2602633
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Buddsoddi yn ein llywodraethiant, ein pobl a’n systemau
Ein Fforwm Staff wedi
adolygu a dylanwadu
ar 22 o bolisïau
cyflogaeth ac adolygu
ei gylch gorchwyl

Fe wnaethom ennill Dyfarniad QED Tai Pawb

Mae Dyfarniad QED (‘Quality in Equality and Diversity’), a ddatblygwyd gan
Tai Pawb, yn rhoi fframwaith cynhwysfawr ar
gyfer gwella effaith cydraddoldeb ac amrywiaeth sefydliad.
“Rydym yn falch iawn i gael achrediad QED – mae gweithredu’r fframwaith yn bendant wedi gwella’r
ffordd yr ydym yn meddwl ac yn gwneud pethau – gyda her adeiladol ar hyd y ffordd gan Tai Pawb.
Mae hyn yn arwydd gwych o gynnydd a gwaith caled timau ar draws y sefydliad – ond gwyddom y
gallwn bob amser wneud mwy am degwch a chydraddoldeb.
Rydym yn edrych ymlaen at adeiladu ar yr hyn a wnaethom hyd yma.”

Victoria Slade, Prif Weithredwr

https://www.cynon-taf.org.uk/news/cynon-taf-community-housing-successful-in-achieving-equality-and-diversity-mark

Dathlu
Gorffennaf
Di-blastig, Mis
Hanes Du a Pride

Buddsoddi yn ein staff drwy
ddarparu hyfforddiant ar
draws y grŵp mewn
Cydraddoldeb ac Amrywiaeth,
Diogelu Data a Iechyd Meddwl.
Mae ein holl reolwyr yn awr
yn rheolwyr i-act dros iechyd
a llesiant meddwl cadarnhaol

Ehangu ein polisi
Cam-drin Domestig
i gynnwys cymorth
i gydweithwyr, yn
cynnwys 20 o wyliau
ar dâl i’r rhai yr
effeithir arnynt

Darparu gwersi
Cymraeg
i staff

Craffu ac Ymgysylltu â Thenantiaid
Fe wnaethom weithio gyda’r Grŵp Craffu Tenantiaid
i wella ein proses Gwynion yn dilyn adolygiad cadarn
ac ystyried gwersi a ddysgwyd.
Adolygwyd ein Strwythurau Ymgysylltu â Thenantiaid mewn cysylltiad gydag ymgynghorydd annibynnol a’r Fforwm Tenantiaid. Rydym wedi cytuno ar
gynllun gweithredu fydd yn cryfhau ein gwneud penderfyniadau a gwella her a chraffu.
https://www.youtube.com/watch?v=lAoqj-QKuDQ&list=PLWz-1-Bm04xAajYtmHTA6aHu8b0iz2okL
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Cydweithio gydag Eraill i Gyflawni Nodau a Rannwn

Prosiect Mind Your Money

Fforwm Ieuenctid y Ddraig
Ym mis Ebrill 2019 roedd y Fforwm
Tenantiaid yn falch iawn i sicrhau £9,921
i gyllido prosiect ‘Gweithio Gyda’n Gilydd’
gyda’r nod o gysylltu gyda phobl ifanc yn
ein cymunedau.

£244,887 cyllid a dderbyniwyd
£562,757 incwm a gynyddwyd

Stori Julie*
Roedd Julie yn cael trafferthion gyda newid sylweddol
yn y budd-daliadau a hawliau, a wyddai hi ddim ble i
droi.
Roedd yn ymdopi ar gyllideb bwyd isel iawn, yn bennaf yn bwyta tatws a ffa. Roedd wedi bod yn defnyddio
catalog i gynorthwyo gyda gwariant ar ddillad hanfodol
oherwydd salwch difrifol.
Cafodd Julie gymorth ar drin arian a threfnu cyllideb,
yn ogystal ag anghenion emosiynol a llesiant gan y
prosiect Mind Your Money.
Y canlyniad i Julie oedd cynnydd o £13,000 y flwyddyn
mewn budd-daliadau lles yr oedd ganddi hawl iddynt.
Cafodd Julie help tîm Mind Your Money i gynllunio
cyllideb wythnosol i sicrhau y gallai drin biliau cartref,
gwariant realistig ar fwyd a dillad, cynilion a thrin
dyled flaenorol.
Bu gwelliant mawr yn llesiant Julie. Mae wedi datblygu
sgiliau i drin ei chyllid heb gymorth, a gall yn awr weld
dyfodol iddo’i hun.

395

Gwelodd y prosiect 10 o bobl ifanc, 11-16
oed, yn ymaelodi yn Fforwm Ieuenctid y
Ddraig.

o bobl wedi
defnyddio’r
prosiect

Dros fisoedd yr haf, cymerodd y Dreigiau
ran mewn amrywiaeth o weithgareddau,
gan gryfhau perthynas a meithrin hyder.

£433,436

budd-daliadau lles

£7,808 £13,778
arbedion ynni

grantiau

£9,954
taliadau tai dewisol

£12,017

gwerth ychwanegol

£59,414 £8,959
gostwng ôl-ddylgostwng dyledion

edion rhent

Banc Bwyd Merthyr Cynon
Gwnaethom gyfraniadau personol
niferus I Fanc Bwyd Merthyr a Cynon
yn ogystal â chyfraniad o £5,000 yn
dilyn y llifogydd difrifol a effeithiodd
ar ein cymunedau.
Gallwch helpu a chyfrannu yma:
www.merthyrcynon.foodbank.org.uk

Collecting donations for Merthyr Cynon Foodbank
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Gofal a Thrwsio Cwm Taf
Mae Gofal a Thrwsio Cwm Taf yn
sefydliad dim er elw sy’n is-gwmni
sy’n eiddo llwyr 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.
Rôl Gofal a Thrwsio Cwm Taf yw
darparu gwasanaeth cymorth a chyngor ar gyfer pobl hŷn ac anabl sy’n
cynorthwyo dewis cleientiaid i barhau i fyw yn eu cartrefi eu hunain.

4707
6339
77
98%
99%

Rydym wedi ...

51

cleientiaid wedi eu cefnogi

yn argymell y gwasanaeth

yn fodlon gyda’r gwasanaeth

cartref wedi eu gwneud
yn ddiogel a saff

canllaw wedi
eu gosod

sêff allwedd wedi
eu gosod

4620 942

swydd wedi eu cwblhau

oedran cyfartalog cleientiaid

1604

gosod cawod
mynediad gwastad

Gwasanaeth Ymdopi’n Well

Ymateb i Covid-19

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.

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.

Yn 2019-2020 fe wnaethom ...
• gefnogi 259 cleient gyda nam ar
y synhwyrau, nam ar y golwg neu
golli clyw
• cwblhau 438 swydd ar gyfer
cleient gan ddarparu pecyn pwrpasol yn gyfanswm gwerth o
£102,646

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.

21

22

Ein Staff

Lesbian/Menyw Hoyw

Oedran
19% 25-34 oed
19% 35-44 oed

Arall
Deurywiol

2%
2%

8%

22% 55-64 oed
4%

2%

Dewis peidio
dweud

Christion

40%

Dim Crefydd

60%

Oes
8%

65-74 oed

Gwyn
Asiaidd 10%

Crefydd/Ffyrdd
Christion

92%

55%
Gwyn 90%

Mwslim

Na
Cyflwr Iechyd
Hirdymor

2%
Tarddiad Ethnig

Dim Crefydd

Gwyn a Du
Caribïaidd 2%

43%

Oes

Na

50%

Benyw

Gwryw
Oedran

30% 25-34 oed
30% 45-54 oed
20% 55-64 oed
20% 65-74 oed

100% Heterorywiol
78%

22%

Benyw

Gwryw

2%
Tarddiad Ethnig

50%

70%

20%

Rhyw

Gwyn 96%

Pacistanaidd

Rhyw

Crefydd/Ffydd

86% Heterorywiol

Cyfeiriadedd Rhywiol
36% 45-54 oed

Ein Bwrdd

10%
Cyflwr Iechyd
Hirdymor

Dewis
peidio
dweud
Cyfeiriadedd Rhywiol
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Diolch i’n Bwrdd Rheoli

Joy Kent
Cadeirydd y Grŵp

Julie Nicholas
Is-gadeirydd

Alun Rawlins
Aelod o’r Bwrdd

Sally Shepherd
Tenant Aelod o’r Bwrdd

John Chown
Aelod o’r Bwrdd

Hayleigh Jones
Aelod o’r Bwrdd

Fran Bevan
Aelod o’r Bwrdd

Sharon Jenkins
Tenant Aelod o’r Bwrdd

Tom Addiscott
Aelod o’r Bwrdd

Jonathan Morgan
Aelod o’r Bwrdd

James Thomas
Tenant Aelod o’r Bwrdd

Mike Sheehan
Tenant Aelod o’r Bwrdd
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Codi Arian i Elusen
Yn ystod 2019-20 yr elusen a ddewiswyd gennym
oedd Ambiwlans Awyr Cymru.

£5,231

Codwyd yr arian drwy wahanol weithgareddau megis
ein siop felysion, cystadleuaeth torch Nadolig, her colli
pwysau ac ymarfer, Diwrnod Siwmper Nadolig, Swîp
Rygbi a llawer mwy.
Dywedodd y Grŵp Elusen:
“Hoffem ddiolch yn fawr iawn i bawb am eu cefnogaeth
a chyfraniadau ac am gymryd rhan.
Rydym wrth ein bodd yn derbyn syniadau newydd a
chefnogaeth gan bawb i sicrhau y gallwn godi cymaint
o arian ag sydd modd ar gyfer pob un o’r elusennau a
ddewiswyd.”

Gallwch helpu a chyfrannu yma:
https://www.walesairambulance.com/

Uned 4 Parc Navigation
Abercynon, CF45 4SN

info@cynon-taf.org.uk
0345 2602633

Cynon Taf Housing

