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Croeso

Wrth lunio rhagair eleni, edrychais yn ôl ar adroddiad y
llynedd – pan orffenais drwy ddweud “Gobeithiaf y bydd
2021 yn cynnwys llai o bethau annisgwyl, ond rwyf yn
bendant wedi rhoi’r gorau i ddarogan!” Nid wyf yn meddwl y
byddai llawer o bobl wedi rhagweld y byddai’r pandemig yn
dal i gael cymaint o effaith ar sut a beth a wnawn flwyddyn
yn ddiweddarach ac efallai mai’r un syrpreis dymunol yw’r
graddau y gwnaethom addasu.
Felly wrth fwrw golwg yn ôl ar eleni, mae’n debyg mai’r
wir gamp yw sut mae’r sefydliad wedi parhau i gefnogi
tenantiaid a’r gymuned a pharhau’n wir i’w genhadaeth a
gwerthoedd er gwaethaf newid mor heriol yn y cyd-destun
allanol. I roi ychydig o enghreifftiau, er y cafodd y cyfnodau
clo effeithiau weithiau, roedd yn wych gweld gwaith ar safle
yn ailddechrau – pobl yn byw yn y fflatiau yn Stryd
Margaret, Trehafod a’r gwaith yn mynd rhagddo ar safle
annwyl Adeiladau Rhydychen Aberpennar a safle’r ysgol yn
Nhonypandy.
Yn yr un modd, fe allasom wneud yn siŵr fod y
gwasanaethau hanfodol sy’n cadw tenantiaid yn ddiogel
tebyg i wiriadau diogelwch tân, nwy a thrydan, asbestos a
legionella wedi parhau.
Fe fu modd i ni ddal ati i symud ymlaen ar ein hymrwymiad
i gydraddoldeb a chynhwysiant hefyd. Fe wnaethom
fabwysiadu ymrwymiad “Gweithredoedd nid Geiriau” Tai
Pawb a chynnal amrywiaeth o weithgareddau i wneud yn
siŵr fod ein hymagwedd at gydraddoldeb ac amrywiaeth yn
cyflawni’r ymrwymiad.
Roeddem yn wirioneddol fach i dderbyn cyllid drwy Gronfa
Adferiad Gwasanaethau Gwirfoddol a wnaeth ein galluogi i
weithio gyda thenantiaid mewn nifer o ffyrdd i gefnogi
iechyd a llesiant mewn ystod o ffyrdd i helpu cefnogi iechyd
a llesiant ar yr adeg roedd fwyaf ei angen, ac yn yr un modd
fe wnaeth yr Asiantaeth Gofal a Thrwsio barhau i
gefnogi pobl hŷn gyda dros £215,000 yn cyrraedd pocedi
pobl mewn budd-daliadau nad oedd yn cael eu hawlio’n
flaenorol, gwnaed bron i 400 o gasgliadau bwyd a
fferylliaeth, ynghyd â gwasanaeth cyfeillio a chynlluniau
eraill a ddatblygwyd i fynd i’r afael â digartrefedd.
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Croeso
Mae hwn yn gyfle gwych i roi amser i fwrw golwg yn ôl a
phwyso a mesur blwyddyn na welwyd ei thebyg. Mae pawb
ohonom wedi gweld a theimlo effaith y pandemig yn agos
gartref, ond rydym yn wirioneddol wedi byw ein
gwerthoedd, ar y cyd, yn y ffordd y gwnaethom ymateb.

Joy Kent Cadeirydd y Grŵp
Tu ôl i’r llenni symudodd llywodraethiant, TG a chyllid
i gyd ymlaen mewn gwahanol ffyrdd: recriwtiwyd 2
tenant aelod bwrdd newydd ac fe wnaethom gryfhau’r
cysylltiadau rhwng gwneud penderfyniadau’r Bwrdd a’r
Gweithredwyr a mewnbwn staff drwy gyflwyno
sesiynau Neuadd y Dref; fe wnaethom barhau i
fuddsoddi yn a gwella ein seilwaith TG, ac fe wnaeth
ein tîm Cyllid gyda chefnogaeth y Pwyllgor Archwilio
a Pherfformiad yn siŵr fod ein prosesau a systemau
monitro ariannol yn gallu ein llywio drwy’r cyfnod
ansicr hwn.
Wrth edrych i’r dyfodol, rwy’n dal yn betrus iawn am
wneud unrhyw ddarogan, ond rwy’n credu y gallaf
siarad dros y Bwrdd cyfan wrth ddweud pa mor
gyffrous yw’r cynlluniau sydd ar y gweill i gynyddu
ein cyfraniad i’r eithaf wrth fynd i’r afael â’r argyfwng
hinsawdd.
Rwy’n credu fod y pandemig hefyd wedi dangos pa mor
hanfodol yw ein partneriaethau allanol hefyd – yn
arbennig gyda llywodraeth leol, cyrff eraill yn y
trydydd sector a gyda Iechyd. Eto, ar ran y Bwrdd, hoffwn gydnabod y gwaith caled a welwyd a diolch i bawb a
chwaraeodd eu rhan yn ein cadw yn symud ymlaen.
Ni fedrwn – ac nid ydym – yn bychanu effaith y pandemig na Brexit ar ein tenantiaid a chymunedau a byddwn
yn dal ati i wneud y gorau y gallwn i fynd drwy beth
bynnag fydd y flwyddyn nesaf yn ei daflu atom ac yn
edrych ymlaen at manteisio i’r eithaf ar ba bynnag gyfleoedd y gall byd ôl-pandemig ddod â nhw gobeithio.

Joy Kent Cadeirydd y Grŵp

Er gwaethaf y cyfnodau clo lleol a chenedlaethol, mae
ein Bwrdd a thimau wedi gwneud pawb ohonom yn falch
iawn o’u penderfyniad i ofalu am ei gilydd, ein tenantiaid a
chleientiaid, a gwneud eu gorau glas ar draws y Grŵp i gyd.
Fe wnaethom addasu yn gyflym i’r angen i newid sut ydym
yn gweithio, ac er gwaethaf cyfyngiadau ar rai gwasanaethau, rydym wedi parhau i ganolbwyntio ar wneud y swydd
ddydd, a gwneud hynny’n dda. Mewn sefyllfa fel hon, efallai
y gallai hynny fod wedi bod yn ddigon – ond rydym wedi
parhau i wella’r hyn a wnawn drwy gydol y flwyddyn.
Mae’r adroddiad blynyddol hwn yn adlewyrchu’r ffocws
hwnnw, yn ogystal â rhai meysydd allweddol lle’r ydym wedi
cryfhau yn unol â’n gwerthoedd.
•
Rydym wedi bod â mwy o ffocws ar wneud yn siŵr
fod gan ein holl staff, ac aelodau Bwrdd, fynediad i
gefnogaeth bwrpasol ar gyfer eu hiechyd a llesiant. Ochr
arall y geiniog hon yw cynnal a thyfu ein gwasanaethau
llesiant ar gyfer tenantiaid a chleientiaid. Ni ellir
gorbwysleisio effaith byw a gweithio drwy bandemig, a
sylweddolwn ein bod yn y pen draw yn fusnes pobl. Mae’n
fwy na dim ond pobl cadw pobl yn ddiogel, ond hefyd eu bod
gystal ag y medrant fod.
•
Mae ein ffocws ar ostwng ein heffaith ar yr
amgylchedd wedi arwain at uchelgais glir i ostwng ein
allyriadau carbon drwy ein prosiect ‘Lawr i Sero’ – gweithio
gydag amrywiaeth o bartneriaid ac arbenigwyr i ddatblygu
model a fyddai’n cyfuno gostwng allyriadau gyda chynyddu

Vic Slade Prif Weithredwr Grŵp
cyfleoedd ar gyfer tenantiaid a chymunedau. Bydd hyn
yn parhau yn nodwedd yn y flwyddyn i ddod.
•
Mae gwahanol bobl wedi teimlo effaith y
pandemig mewn ffyrdd gwahanol. Rydym yn falch i
fod wedi llofnodi ymrwymiadau Tai Pawb ac i gadw ein
achrediad Ansawdd mewn Cydraddoldeb ac
Amrywiaeth. Bydd bob amser fwy y gallwn ei wneud yn
y maes hwn, ond mae gan ein grŵp staff, sy’n arwain ac
yn cyfeirio ein gwaith yn y maes hwn, yr awydd a’r
uchelgais i gyflawni canlyniadau tecach ar draws ein
gwaith ac yn ein cymunedau.
Rydym hefyd wedi croesawu nifer o gydweithwyr
newydd i’r Grŵp – a gafodd i gyd eu recriwtio am eu
gwerthoedd yn ogystal â’u sgiliau. Ond roeddem yn drist
i ffarwelio â Kevin Barry, a ymddeolodd fel ein
Cyfarwyddwr Tai a Chymunedau ym mis Rhagfyr 2020
ar ôl cyfnod hynod wrth y llyw. Diolchwn iddo a dymuno
ymddeoliad hapus a boddhaus iddo.
Ac yn olaf, fe wnaethom groesawu Kirsty Ellis fel ein
Cyfarwyddwr Tai a Chymunedau newydd. Daw â
gwybodaeth, angerdd ac empathi anhygoel i’n sefydliad.
Rydym i gyd yn anhygoel o falch o’n cydweithwyr a’r
ffordd y maent nid yn unig wedi ymdopi mewn
blwyddyn anodd, ond wedi rhagori ar draws y Grŵp,
gan gadw tenantiaid a chleientiaid fel eu ffocws drwy’r
cyfan.

Vic Slade Prif Weithredwr Grŵp

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 DIBEN
Rydym yma i ddarparu cartrefi a
chymorth gwych i 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
drwy’r sefydliad.
Mae achos busnes cryf a chadarn dros greu
sefydliadau amrywiol.

Ein Gwerthoedd

Ein Blaenoriaethau

ANGERDD

Cefnogi cymunedau cryf

Rydym yn angerddol am yr
hyn a wnawn

Darparu gwasanaethau rhagorol

PARCH

Tyfu ein cyflenwad o gartrefi

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

5

Ein Tenantiaid

Rhyw

Crefydd neu Ffydd

52.7%

47%

0.3%

Benyw

Gwryw

Dewis
peidio dweud

Cyflyrau Iechyd
Hirdymor

Oes

50.5%

Oedran

48%

dan 16

15.7%

16 - 24

7.5%

25 - 34

10.5%

35 - 59
60 - 84

1.5%

Dewis
peidio dweud

25.7%

Arall

35.5%

85+

Dyn Hoyw

5.1%

Deurywiol

Ethnigrwydd
46.3% Prydeinig

0%

Na

Asiaidd

36.6%

Catholig			

3.5%

Mwslim			

0.1%

Bwdhydd			

0.5%

Tyst Jehovah		

0.1%

Anffyddiwr			

1.9%

Dim crefydd			

53.6%

Dewis peidio dweud

0.7%

Arall				

3%

0.1%

0.7%
95.1%

0.1%
0.5%

1458
1613
165

Lesbian/Menyw Hoyw

Cyfeiriadedd
Rhywiol

0.2% Gwyddelig

48.2% Cymreig

0.2% Asiaidd Gwyn

1.9% Seisnig

0.4% Albanaidd

0.2% Gwyn a Du

0.6% Arall

Caribïaidd

Cristion			

Ein 1,849 o Gartrefi

Heterorywiol

3.5%

Dewis
peidio dweud

0.4% Du Arall
1%

31
114

Gwyn Arall

0.6% Dewis Peidio

Dweud

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.

81
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Anghenion Cyffredinol

Tai Gwarchod

615

1 ystafell
wely

Cartrefi wedi eu Haddasu

Cartrefi Pobl Hŷn

Tai â Chymorth

657

530

41

3

2 ystafell
wely

3 ystafell
wely

4 ystafell
wely

5 ystafell
wely

1

2

7 ystafell
wely

8 ystafell
wely
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Cefnogi Cymunedau Cadarn
Fe wnaeth ein Tîm Tai a Chymunedau weithio’n ddiflino i roi cefnogaeth
hanfodol i’n tenantiaid a chymunedau yn ystod blwyddyn mor heriol.

gosod

125
cartref

gwneud

896

galwad llesiant i
denantiaid mewn
cartrefi anghenion
cyffredinol

201

Cronfa Caledi
17.9%

atgyfeiriad newydd
ar gyfer
cymorth ariannol neu
lesiant

7.7%

16.2%

cefnogi

cyhoeddi

mater diogelwch
cymunedol

taleb
banc bwyd

3

50

Cymorth i Bobl Hŷn: cefnogi 16 tenant

£52,566

budd-daliadau
llesiant

£10,432
£140

arbedion ynni

taliad wedi
ôl-ddyddio

15,283

cefnogi
47 tenants

costau ynni/tanwydd

cyfanswm a
wariwyd
£3570.61

mynediad i wasanaethau digidol
mynediad i wasanaethau Mind

Mae ein Cronfa Caledi ar gael i’n tenantiaid os ydynt yn cyrraedd pwynt argyfwng neu os oes
ganddynt angen brys am eitemau sylfaenol tebyg i fwyd, nwy, trydan neu unrhyw beth i’w cadw’n
ddiogel ac iach.

Cymorth Anghenion Cyffredinol: cefnogi 186 tenant

3

cais bathodyn
glas

cyfarpar cartref hanfodol

22.4%

35.8%

gwneud

galwad llesiant i
denantiaid mewn
cynlluniau gwarchod

bwyd a nwyddau groser

£6,535

£63,138
cynyddu
incwm

£263K

budd-daliadau
llesiant

£19,590
£1,951

arbedion ynni

gostyngiad
dyled

gostyngiad
ôl-ddyledion
rhent

£284K
cynyddu
incwm
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Darparu Gwasanaethau Rhagorol
Fe wnaethom lansio Ap a Phorth My Cynon.

“Mae’n hyfryd gwybod nad ydym ar ben ein hunain”
Rhoddodd Charysse gefnogaeth i denant dros y ffôn
Diolchodd y tenant i ni am ein gwaith a dweud ei bod yn
hanfodol i ni gadw’n ddiogel hefyd. Roedd ganddi waith
atgyweirio nad oedd brys mawr amdano ond roedd yn
deall yn iawn ac yn hapus i aros tan ddiwedd y cyfnod
clo gan ei bod yn gwybod fod pobl mewn llawer mwy o
angen.

Mae My Cynon yn golygu y gallwch ofyn am
waith trwsio, gwirio eich cyfrif rhent, gwneud
taliad a llawer mwy unrhyw ddiwrnod,
unrhyw amser, 24/7.
Gellir lawrlwytho ap MyCynon am ddim ar
ddyfeisiau Apple neu Android.
Gallwch hefyd fewngofnodi i borth My Cynon
drwy ein gwefan: www.cynon-taf.org.uk

Gosod

“Fe wnes roi sicrwydd iddi y byddem yn gwneud beth
allem i helpu. Fe ffoniodd fi’n ôl awr wedyn i ddiolch i fi
am fod mor garedig.”
Rhoddodd Christie gefnogaeth i denant dros y ffôn oedd
yn teimlo’n ynysig ac unig.

19.5 diwrnod

25 diwrnod

Y cyfnod cyfartalog i
atgyweirio a gosod cartref
gwag

Y cyfnod cyfartalog i osod
cartref cynllun
gwarchod

486 tenants
yn derbyn Credyd
Cynhwysol ar hyn o
bryd

Mae gan denantiaid
sy’n derbyn Credyd
Cynhwysol
ôl-ddyledion yn
gyfanswm o £173,945

Credyd Cynhwysol

4352
Twitter

1289

Facebook

544

Instagram

@CynonTafHousing
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Tyfu ein Cyflenwad o Gartrefi
Fe wnaethom wario £2.3M ar waith cynnal a chadw ymatebol a chylchol
Fe wnaethom wario £755K ar waith buddsoddi iechyd a diogelwch wedi’i
gynllunio

87
35 43
25
ystafell
ymolchi

boeler
gwres
canolog

drws blaen
neu gefn

99.4%
apwyntiad wedi
eu cadw

cegin

6

ffenestr

14

3.3 days

to

nifer cyfartalog dyddiau i gwblhau
gwaith atgyweirio ymatebol

Darparu cartrefi diogel a chysurus i’n tenantiaid

4
Cartref wedi eu cwblhau
2020-2021

3733

gwaith atgyweirio
dydd i ddydd

331 93.6%

gwaith atgyweirio
tenant yn
argyfwng allan o fodlon gyda gwaith
oriau
trwsio

Cydymffurfiaeth: eich cadw’n ddiogel yn eich

48
Cartref ar y gweill
2021-2022

100%

Ardaloedd cymunedol
ag asesiad risg legionella
a phrofi dŵr cyfredol

Fe wnaethom barhau i gynnal a chadw a buddsoddi yn eich cartrefi
drwy gwblhau gwaith hanfodol yn ystod cyfyngiadau COVID.
Gwnaethom newidiadau i’r ffordd yr oeddem yn darparu ein
gwasanaethau i sicrhau eich bod chi, eich teulu, ein staff a’n
contractwyr mor ddiogel ag oedd modd yn ystod y cyfnod heriol yma.

1736 315

Gwiriad gwasanaeth Gwiriad diogelwch
blynyddol i systemau trydan i gartrefi ac
gwresogi nwy
ardaloedd cymunol

334

Gwiriad diogelwch
asbestos i gartrefi ein
tenantiaid

Lifft cludo â thystysgrif
diogelwch gyfredol ac yn
gael gwasanaeth
rheolaidd
Larymau tân, systemau
larwm argyfwng a
drysau tân yn cael eu
gwirio’n rheolaidd
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Diogelu ein Cynaliadwyedd Ariannol
Mae ein Tîm Cyllid wedi gweithio’n ddiflino i roi cymorth hanfodol mewn blwyddyn
mor heriol.

Rhenti a Gwasanaethau

Rhyddhau tua £3.8M o ecwiti dros ben a sicrhawyd i fenthyciadau presennol gyda Principality.

Gofal a Thrwsio

Terfynu a chwblhau ar gyfleuster benthyciad £5m gyda RCT gyda £2.5M wedi’i dynnu lawr i
gyllido’r rhaglen datblygu.

Amorteiddio Grantiau

Incwm

Grantiau PAG

1,567
159
0

Incwm Arall

82
11,934

Datblygu proses electronig newydd ar gyfer prosesu ac awdurdodi anfonebau, o fewn ychydig
ddyddiau o’r cyfnod clo.

Cwblhau dau archwiliad allanol rhithiol yn 2020 gan gyflawni archwiliadau “glân” gyda barn
ddiamod ar ddatganiadau ariannol y ddau sefydliad.

779

Llog

100% cydymffurfiaeth cyfamod blynyddol gyda’n holl Fenthycwyr.

Cwblhau 5 diwedd chwarter yn llwyddiannus ar gyfer pob sefydliad tra’n gweithio o bell.

£000’s
9,347

Rheoli a Gwasanaethau

£000’s
2,178

Atgyweiriadau

2,971

Gofal a Thrwsio

1,442

Costau Eraill

259

Llog Morgeisi

1,034

Dibrisiad ac Amhariad
Anheddau

2,403

Gwaredu ag Asedau
Addasiad Colled Pensiwn

Gwariant

39
2,489
12,815

Cyflogau Uwch Dîm Rheoli

Prif Swyddog Gweithredol – V Slade:				
Cyfarwyddwr Tai a Chymunedau – K Barry:			
Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol – A Williams
Cyfarwyddwr Tai a Chymunedau – K. Ellis			

£91,282
£53,421
£71,098
£7,303

Cydnabyddiaeth Ariannol Bwrdd 2020/21
Cyfanswm Cydnabyddiaeth Ariannol Aelodau Bwrdd		
Cyfanswm Buddion Aelodau Bwrdd				
Cyfanswm Treuliau Aelodau Bwrdd				

£nil
£382
£143

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

Fe wnaethom barhau ein gwaith gyda Tai Pawb drwy symud ymlaen gyda QED a llofnodi ar gyfer
ymrwymiad Gweithredoedd nid Geiriau.

23

ymgyrch
recriwtio

Cyfarwyddwr
Fe wnaethom weithredu rheol
‘Rooney’ wrth recriwtio ein
Cyfarwyddwr Tai a Chymunedau

Adolygiad Llywodraethiant Allanol
Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Rhithiol
Dechrau ein taith Gweithio Ystwyth

Hyfforddiant
Fe wnaethom gynnig amrywiaeth o
sesiynau hyfforddiant i holl aelodau’r staff
a Bwrdd:
5 sesiwn ‘Cinio a Dysgu’
Urddas yn y Gwaith
Rheoli Data: Diweddariad GDPR
Rhagfarn Ddiarwybod
Diogelwch Seibr
Rheoli Ansicrwydd
Cymhelliant mewn Cyfnodau Ansicr
Gweithio Gartref
Cafodd pob sesiwn rhithiol eu recordio ac
maent ar gael ar y rhyngrwyd i’w gweld
unrhyw ddiwrnod, unrhyw amser.

Gyda’n systemau TGCh wedi dychwelyd yn fewnol, mae eleni wedi canolbwyntio ar
wella cyfleusterau presennol ac edrych ar weledigaeth y dyfodol. Rydym wedi:
•
Ailadeiladu ein llwyfannau i’w gwneud yn fwy addas ar gyfer staff i ddefnyddio 		
adnoddau TGCh
•
Diweddaru cyflymder asgwrn cefn y rhwydwaith a gwella gwasanaethau wi-fi 		
corfforaethol
•
Diweddaru dros hanner yr offer TG ar gyfer staff
•
Gweithredu system docynnau desg gymorth newydd a systemau cymorth o bell
•
Diweddaru holl gyfleusterau rhyngrwyd y Cynllun i wella cyflymder tra’n
gostwng cost.
•
Ychwanegu cydnerthedd i wasanaethau TGCh.
•
Gwella diogeliad yn erbyn ymosodiadau seibr.
•
Contract ffôn symudol newydd, gan ostwng y gost gyda setiau anwedd gwell

Llywodraethiant
•
•
•
•
•
•

Dechrau cynllun parhad busnes a chreu Tîm Parhad newydd
Cyflwyno ystafell ‘Ystafell Bost Ddigidol’
Cyflwyno cynnig pensiwn newydd, teg
Cyflwyno sesiynau byr strategaeth ar-lein ar gyfer y Bwrdd
Cyflwyno sesiynau rhithiol Neuadd y Dref yn dilyn pob cyfarfod
o’r Bwrdd
Recriwtio 2 denant aelod bwrdd newydd

Iechyd a Diogelwch

Cyflwyno ystod o asesiadau risg i sicrhau bod ein staff yn gweithio’n ddiogel.
Gwneud PPE ar gael i’r holl staff ar ymweliaau i’w cadw’n ddiogel.
Gweithio’n galed i sicrhau gwneud ein swyddfa mor ddiogel ag sydd modd.
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Cydweithio gydag Eraill i Gyflawni Nodau a Rannwn
Cronfa Adferiad Gwasanaethau Gwirfoddol
1 Ionawr 2021 – 30 Mehefin 2021

Cymorth
Llesiant yn
unig
Cyngor yn
unig

7

13
3

Cyfeirio neu
Atgyfeirio

15

Cymorth
Llesiant a
Chynhwysiant
Ariannol

Cyfanswm
grant

£4,575

£
Cyfanswm
£2,611
Budd-daliadau
Llesiant

£2,820

Taliadau Tai
ar
Ddisgresiwn

7

Taleb Banc
Bwyd

Cymorth
Digidol

3

Adeiladau
Rhydychen
Dechreuodd y gwaith ar adnewyddu Adeiladau
Rhydychen – fydd yn darparu 8 fflat hunangynwysedig yn Aberpennar.

gostwng
ôl-ddyledion rhent

42 o bobl wedi cael mynediad i gymorth a dyma’r
gwahaniaeth a wnaethom:

4

cynyddu
incwm

£1,339

Derbyn £29,832.14 o gyllid

Cymorth
Cynhwysiant
Ariannol yn
unig

£9,446
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Cafodd y cynllun ei gyflwyno mewn partneriaeth gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda
Cynon Taf a’r darparwyr cymorth Drive.
Cynt

wedi derbyn
Cronfa Galedi

8
4

Atgyfeiriad
MIND

Yn Ystod

Wedyn

20

19

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.

Gwasanaeth Dementia

Rydym yn falch iawn i ddathlu
parhau cyllid o Grant Cymorth Tai
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon
Taf a Chyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr
Tudfil i ddarparu gwasanaeth Dementia
neilltuol 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 ynddo

117

cleient wedi eu
hatgyfeirio i’r
gwasanaeth

67

swydd wedi eu
cwblhau ar ran
ein cleientiaid

Fe wnaethom gynyddu incwm i
gleientiaid gwerth

£215,593

drwy fudd-daliadau na chafodd
eu hawlio

cwblhau

391

galwad cyfeillio i
bobl hŷn

gwneud

1306

galwad cyfeillio i bobl hŷn
ar draws Cwm Taf

Fe wnaethom weithio mewn partneriaeth gyda
chwmnïau pobi lleol a gwerthwyr blodau i
ddobarthu pice ar y maen, cenni Pedr a
thuswau blodau i gynorthwyo cleientiaid a allai
fod yn unig ac ynysig yn ystod y pandemig

Mae Adele a Julia yn ddwy o’n
Hyrwyddwyr Cyfeillion Dementia gwych.
Mynychodd ein Prif Swyddog gyfarfodydd
llywio cymorth cymunedol rheolaidd gyda
Chyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf a
Chyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful drwy
gydol y pandemig.
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Ein Llesiant

Lansio ein cynllun cyfaill llesiant
Cynnal tri arolwg llesiant staff
Cynnal asesiadau llesiant ar gyfer yr holl staff
Rhaglen cymorth ar gyfer yr holl staff a’r bwrdd
Blychau rhodd i ddiolch i’r holl staff yn ystod y pandemig
Ymgyrch #TakeCare i gefnogi iechyd meddwl a llesiant
Creu calendr amrywiaeth ar gyfer digwyddiadau eleni
Cyflwyno taliadau gweithio gartref
Rhannu 25 rhifyn o Good Vibes Only, ein e-gylchgrawn teimlo’n dda

Ymgyrchoedd Ymwybyddiaeth
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Ein Staff

23

Oedran
Dewis peidio dweud

1.3%

16 - 24

5%

25 - 34

10%

35 - 44

28.8%

45 - 54

27%

55 - 64

25%

65 - 74

2.5%

Oes

Arall

Deurywiol

5%

1.25%

Cyflwr Iechyd
Hirdymor

Na

Dewis
peidio dweud

Prydeinig / Cymreig / Seisnig / Albanaidd
/ Gwyddel Gogledd Iwerddon

1.25% Gwyn Arall

Heterorywiol

Dewis
peidio dweud

Cyfeiriadedd Rhywiol

Crefydd neu Ffydd

1.25%

1.25% Gwyn a Du Caribïaidd

100%

3.75%

Cyfeiriadedd
Rhywiol
Cristion			

43.75%

Dim Crefydd		

51.25%

Arall				

1.25%

Dewis peidio dweud

3.75%

Crefydd neu Ffydd
Cristion			

42%

Dim Crefydd		

58%

Oes

Rhyw

82.5%

96.5%

Ein Bwrdd

90% Heterorywiol

16.25%

Tarddiad Ethnig

24
22

70%

28.75%

Gwryw

33%
59%

1.25%
Dewis
peidio dweud

Rhywedd yr un â’r rhyw y cawsoch
eich cofrestru adeg eich geni:
100%
Ydi

Ethnigrwydd
92%
8%

Dewis
peidio dweud

Prydeinig / Cymreig / Seisnig / Albanaidd
/ Gwyddel Gogledd Iwerddon
Gwyn ac Asiaidd

25%

45 - 54

34%

55 - 64

16%

65 - 74

25%

Cyflwr Iechyd
Hirdymor

8%

Benyw

Oedran
25 - 34

Na

Rhyw
50%

50%

Benyw

Gwryw

Rhywedd yr un â’r rhyw y
cawsoch eich cofrestru adeg
eich geni:
92%

8%

Ydi

Dewis peidio
dweud

25

24
26

Diolch i’n Bwrdd Rheoli
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Joy Kent
Cadeirydd y Grŵp

Fran Bevan
Aelod o’r Bwrdd

Julie Nicholas
Is-gadeirydd

Sharon Daubrey
Tenant Aelod o’r Bwrdd

Alun Rawlins
Aelod o’r Bwrdd

Tom Addiscott
Aelod o’r Bwrdd

Claire Batten
Tenant Aelod o’r Bwrdd

Thomas Phillips
Tenant Aelod o’r Bwrdd

Jonathan Morgan
Aelod o’r Bwrdd

John Chown
Aelod o’r Bwrdd

Hayleigh Jones
Aelod o’r Bwrdd

Howard Osborne
James Thomas
Tenant Aelod o’r Bwrdd Tenant Aelod o’r Bwrdd
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Codi Arian i Elusen

£5,759

Fe wnaethom ddewis cefnogi
Cots for Tots.

I gyfrannu ewch i:
www.grandappeal.org.uk/donate

Cyfanswm a
godwyd

Roedd yr elusen yn agos iawn i’n calonnau gan i’n
cydweithwraig Hannah ddefnyddio gwasanaeth yr
elusen yn dilyn geni ei baban Ivy Grace.
Gwelsom waith hanfodol yr elusen ers 1995 ac yn
falch i gefnogi eu gwaith gwych.
Mae Cots for Tots yn elusen ar gyfer babanod sy’n
derbyn gofal arbennig gan godi arian i achub a
thrawsnewid bywydau yn Uned Gofal Dwys
Newyddenedigol Ysbyty St Michael, Bryste a Cots
for Tots House, llety ‘cartref oddi cartref’ am ddim
ar gyfer teuluoedd babanod o Fryste, Gorllewin
Lloegr, De Cymru a thu hwnt.
Bu’n flwyddyn anodd iawn oherwydd COVID,
ynghyd â’r holl staff yn gweithio gartref a heb gael
y cyfleoedd arferol i godi arian, ond fe wnaethom
ddal ati.
Hoffem ddweud diolch yn fawr iawn am
eich cefnogaeth. Rydym wedi penderfynu
cadw Cots for Tots fel elusen y flwyddyn ar
gyfer 2021-2022 a gobeithio y gallwn godi
hyd yn oed fwy o arian i’r elusen wych
yma.

Unit 4 Navigation Park
Abercynon, CF45 4SN

Fe wnaethom ddal lwyddo i godi’r swm gwych o
£5,759. Codwyd yr arian drwy weithgareddau
amrywiol tebyg i her colli pwysau’r faf,
cystadleuaeth blodau haul, Nos Galan, her nofio,
swîp rygbi a chyfraniadau caredig gan staff ac
aelodau bwrdd.

info@cynon-taf.org.uk
0345 2602633

Cynon Taf Housing

