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Adroddiad Blynyddol
2020 - 2021

Croeso gan y Cadeirydd a’r Prif Swyddog
Rydym yn falch iawn i gyflwyno Adroddiad
Blynyddol Gofal a Thrwsio Cwm Taf ar gyfer
2020-2021. Cafodd yr asiantaeth ei blwyddyn
fwyaf heriol hyd yma ac er delio gyda phwysau
enfawr drwy gydol y pandemig, mae wedi
parhau i ddarparu gwasanaethau hanfodol i
bobl hŷn ar draws Cynon Taf gan sicrhau eu
bod yn derbyn y gefnogaeth roeddent eu
hangen.
Darparwyd y gwasanaethau hyn yn
defnyddio asesiadau brysbennu a risg llym yn
unol â chyngor Llywodraeth Cymru. Yn ogystal â
hyn, cafodd ei wasanaethau eu hailstrwythuro’n
gyflym a chyflwynwyd gwasanaethau Cyfeillio a
Chasgliad Hanfodol gan sicrhau fod cleientiaid
yn derbyn bwyd, meddyginiaeth a chefnogaeth
tra’u bod ar y rhestr warchod.

Bill Smith Cadeirydd
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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
rhagorol i’r cleientiaid sy’n byw yn Rhondda
Cynon Taf a Merthyr Tudful mewn cyfnod
anodd a heriol iawn. Mae staff yr asiantaeth
wedi dangos gwytnwch tra’n delio gyda’u
pryderon personol eu hunain drwy gydol y
pandemig.
Fel Cadeirydd a Phrif Swyddog Gofal a
Thrwsio Cwm Taf, hoffem ddiolch i bawb a fu’n
ymwneud â’n gwaith yn ystod 2020-2021 yn
neilltuol ein staff, Llywodraeth Cymru, Grŵp
Cartrefi Cymunedol Cynon Taf, partneriaid
cenedlaethol a lleol, partneriaid trydydd sector
a’n cyllidwyr.

Nerys Williams Prif Swyddog

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 a Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm 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, twym, 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.
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 Cryf

Gwasanaeth Dementia
Gwasanaeth Dementia
Rydym yn falch iawn i ddathlu parhad cyllid o Grant
Cymorth Tai Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda
Cynon Taf a Chyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
i ddarparu gwasanaeth Dementia arbennig i
gleientiaid a’u gofalwyr sy’n byw gyda Dementia.
Mae gan yr asiantaeth bellach 4 Hyrwyddwr
Cyfeillion Dementia fydd yn parhau i wneud Cwm Taf
yn lle Cefnogol i Dementia i fyw.

Gwnaethom gynyddu incwm ar
gyfer cleientiaid yn werth

£215,593

drwy fudd-daliadau nad oedd
yn cael eu hawlio

Gwnaethom gwblhau

Gwnaethom

o gasgliadau bwyd a
fferylliaeth

galwad Cyfeillio i bobl hŷn
ar draws Cwm Taf

391

1306

Buom yn gweithio mewn partneriaeth gyda
chwmnïau pobi a gwerthwyr blodau lleol i
ddosbarthu pice ar y maen, cennin Pedr a thuswau
o flodau i gynorthwyo cleientiaid oedd yn unig ac
ynysig yn ystod y pandemig
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Mae Adele a Julia yn ddwy o’n Hyrwyddwyr
Cyfeillion Dementia gwych

117

cleient wedi eu
hatgyfeirio i’r
gwasanaeth

Mynychodd ein Prif Swyddog gyfarfodydd llywio
cefnogaeth gymunedol rheolaidd gyda Chyngor
Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf a hefyd
Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful drwy
gydol y pandemig.

67

swydd wedi eu
cwblhau ar ran ein
cleientiaid

£31,479
o gyllid wedi ei
sicrhau

Fe wnaeth 36% o gleientiaid ddychwelyd ffurflenni bodlonrwydd cwsmeriaid
gyda 100% yn cytuno:
		
Bod ein hymyriad wedi gwella eu hansawdd bywyd
		
Y byddent yn argymell ein gwasanaethau i bobl eraill
		
Eu bod yn fodlon gyda safon y gwaith a gwblhawyd

100%
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Gwasanaeth Ymdopi’n Well

Darparu Gwasanaethau Ardderchog

Mae ein gwasanaeth Ymdopi’n Well yn parhau i
gefnogi cleientiaid gyda cholled synhwyraidd ar
draws Cwm Taf ac yn 2020-2021 cafodd ei
flwyddyn gyntaf gyda’i bartneriaid newydd
Cymdeithas Alzheimer a’r Gymdeithas Strôc.
Mae’r gwasanaeth hwn yn ategu ein Gwasanaeth
Dementia lle mae’r timau’n gweithio’n agos iawn i
sicrhau bod ein cleientiaid yn derbyn y gefnogaeth
arbenigol maent ei hangen. Yn 2020-2021 fe
wnaethom
•
•
•
•

Cefnogi 188 cleient gyda cholled
synhwyraidd, nam ar eu golwg neu golli clyw
Cwblhau 77 swydd hanfodol ar gyfer
cleientiaid yn gyfanswm gwerth o £93,660
Cwblhau 274 o Alwadau Cyfeillio gan ein
Swyddog Ymdopi’n Well
Cwblhau 90 o gasgliadau hanfodol
meddyginiaeth neu fwyd ar gyfer cleientiaid

Diolch i’n partneriaid ar draws Cwm Raf, RNIB, Action on
Hearing Loss, Alzheimers Sociey a’r Gymdeithas Strôc am
eu hymroddiad i gefnogi ein gwasanaeth.

Cefnogi

Cwblhau

yn ystod 2020-21

swydd hanfodol

£705,040

98%

Ymweld â

5305 clients

Dychwelodd ein cleientiaid

1647

ffurflen bodlonrwydd

95%
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Beth Scott, Swyddog Ymdopi’n Well

o’n cleientiaid yn
dweud fod ein gwaith
wedi gwella eu
hannibyniaeth a
llesiant

4359

yn dweud eu bod yn
fodlon gyda’r
gwaith yn eu cartref

99%

o’n cleientiaid yn dweud
y byddent yn argymell
ein gwasanaethau i bobl
eraill

Cwblhau
gwaith gwerth

513 client

yn eu cartrefi i roi
cymorth hanfodol

99%

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

Diogelu ein Cynaliadwyedd Ariannol

Rydym yn hynod falch i gyhoeddi
ein bod wedi cadw ein
Achrediad Contractwr Diogel ar
gyfer 2020
Mae hyn yn ein galluogi i sicrhau
mai Iechyd a Diogelwch yw ein prif
flaenoriaeth tra’n bod yn darparu ein
gwasanaethau.
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Llywodraeth Cymru

270

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Incwm

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

87

Incwm ffioedd

8

Tasgmon

177

Arall

352
1,568

Gweithredu Asesiadau Risg a Hyfforddiant i
sicrhau cadw cleientiaid ac aelodau staff yn
ddiogel yn ystod y pandemig.

Gwariant cyfalaf

Diolch i Ysgol Uwchradd Ioan Fedyddiwr am
ddarparu masgiau i’r asiantaeth i gynorthwyo
staff wrth ymweld â chleientiaid.

Costau swyddfa

Diolch i Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf
Morgannwg am eu cefnogaeth yn brechu
aelodau staff yn gynnar i’n galluogi i barhau i
ddarparu gwasanaethau hanfodol ar draws Cwm
Taf.

£000
674

Costau cyflog
Costau staff eraill
Costau eraill

Addasiad Colled Pensiwn

£000
503
741
68
93
69

Gwariant

300
1,774

Tâl Aelodau Bwrdd 2020/21
Cyfanswm tâl Aelodau Bwrdd:		
£dim
Cyfanswm buddion Aelodau Bwrdd: £96
Cyfanswm treuliau Aelodau Bwrdd: £0

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

01443 755696

8

Buddsoddi yn ein llywodraethiant, ein pobl a’n systemau
Cwblhau 46 set o
hyfforddiant gydag
achrediad

Cyflwyno ein Cyfarfod
Cyffredinol Blynyddol
Rhithiol cyntaf

Ein Staff
8%

Heterorywiol

Oedran
16-24

44%

35-44

20%

45-54

24%

55-64

4%

65-74

Oes

Na

12%

88%

96%

Cyfeiriadedd Rhywiol
Crefydd/Ffydd

Cyflwr Iechyd
Hirdymor

Cristion

37%

Dim Crefydd

59%

Dewis peidio dweud

4%

Rhyw

Tarddiad Ethnig

Diolch i’n Bwrdd a’r
Pwyllgor Cynllunio Busnes
Strategol am arwain a
chefnogi’r asiantaeth yn
ystod y flwyddyn heriol
iawn yma.

4%

Dewis peidio
dweud

64%

36%

Benyw

Gwryw

Gwyn 100%
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Cydweithio gydag eraill i gyflawni nodau a gaiff eu rhannu
Adre o’r Ysbyty i Gartref Iachach
Bu ein gwasanaeth Adre o’r Ysbyty yn
rhan hanfodol o’r sefydliad yn ystod y
pandemig.

Fe wnaeth staff barhau i gefnogi staff a
chleientiaid yn Ysbyty Tywysog Charles ac
Ysbyty Brenhinol Morgannwg drwy gydol
y flwyddyn.
Caiff y gwasanaeth ei gyflwyno mewn
partneriaeth gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol
Cwm Taf yn defnyddio model MDT
integredig ac mae’n awr wedi sefydlu’n
llawn fel rhan o’r timau i gyflymu
rhyddhau o ysbyty i gartref diogel a
chysurus.

Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl

Rydym yn falch i weithio mewn
partneriaeth gyda Chyngor Bwrdeistref
Sirol Merthyr Tudful i gyflwyno Grantiau
Cyfleusterau i’r Anabl i gleientiaid ym
Merthyr.
Defnyddiodd yr asiantaeth staff
ychwanegol yn ystod y pandemig i
sicrhau fod cleientiaid yn derbyn yr
addasiadau sydd eu hangen i’w cadw’n
ddiogel.
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Cyllid Trawsnewidiol
Rydym yn falch iawn i fod wedi derbyn cyllid parhaus ar
gyfer ein 2 aelod staff i fod yn rhan o Dîm
Aml-ddisgyblaeth ar draws Cwm Taf.
Mae’r swyddogion yn rhoi cymorth i feddygon teulu gan
sicrhau fod cleientiaid yn derbyn y gefnogaeth maent ei
hangen, yn neilltuol pan mae’r cyflwr yn fater
cymdeithasol ac nid un meddygol

91

swydd wedi
eu cwblhau

£39,052 243
o gyllid wedi ei
sicrhau

o gleientiaid
wedi atgyfeirio

Jolene Smith

Ardaloedd Rhondda
a Taf

Delyth Almond

Ardaloedd Merthyr
a Cynon

Dychwelodd 63% o gleientiaid ffurflenni boddhad cwsmeriaid gyda 100% yn
cytuno:
				Bod ein hymyriad wedi gwella eu hansawdd bywyd
				
Y byddent yn argymell ein gwasanaethau i bobl eraill
				
Eu bod yn fodlon gyda safon y gwaith a gwblhawyd

100%

Gwasanaeth 70+

Roedd yr asiantaeth yn falch
iawn i lansio ei wasanaeth
70+ newydd sy’n rhoi
cymorth neilltuol i
gleientiaid i sicrhau fod
ganddynt gartrefi twym a
chysurus.
Mae ein Swyddog Ynni
Cartref yn arbenigo mewn
gwneud yn siŵr fod cleientiaid yn derbyn y cymorth
neilltuol sydd ei angen.

Cyngor Ar Bopeth
Rydym yn falch iawn i
ymrwymo i bartneriaeth
ffurfiol gyda Cyngor Ar
Bopeth i ddiwallu nodau
allweddol Advice Link
Cymru.
Diben y cyllid yw cydweithio fel partner atgyfeirio i sicrhau bod cleientiaid yn derbyn cyngor
arbenigol.
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Diolch i’n Bwrdd Rheoli
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Bill Smith
Cadeirydd

Chris Binding
Is-gadeirydd

Rebecca Thomas
Aelod o’r Bwrdd

Bryn Jones
Aelod o’r Bwrdd

Karen Cherret
Aelod o’r Bwrdd

Marilyn McLaughlin
Aelod o’r Bwrdd

Fran Bevan
Aelod o’r Bwrdd

David Lewis
Aelod o’r Bwrdd

Julie McCarthy
Aelod o’r Bwrdd

Amy Lewis
Sylwedydd
Bwrdd Iechyd Prifysgol
Cwm Taf

Sonia Lloyd Williams
Sylwedydd
Cyngor Bwrdeistref Sirol
Merthyr Tudful

Tony Kibble
Sylwedydd
Cyngor Bwrdeistref Sirol
Rhondda Cynon Taf
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Ein Bwrdd
5%

Oedran

14%

35-44

44%

45-54

28%

55-64

14%

Heterorywiol
Dewis peidio
dweud
14%

14% Lesbian

58%

Cyfeiriadedd Rhywiol

65-74

Oes

Na

56%

44%

14% Dyn Hoyw

Crefydd / Ffydd
Cristion

28%

Dim Crefydd 72%
Tarddiad Ethnig

Cyflwr Iechyd
Hirdymor
Rhyw

Gwyn ac 14%
Asiaidd

Gwyn

40%

Benyw

Gwryw

86%

01443 755696
15

60%

enquiries@cwmtafcareandrepair.org.uk

CwmTafCandR

