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Croeso
Aeth blwyddyn arall heibio ac mae’n
amser unwaith eto rhoi adroddiad ar 12
mis amrywiol a chyffrous i Grŵp Cartrefi
Cymunedol Cynon Taf.
Roeddem wrth ein bodd gyda chyflwyno
ein logo ‘Cymeradwywyd gan Denantiaid’ a
argraffir ar holl gyhoeddiadau a dogfennau’r
Grŵp, fel ein Cynllun Busnes a Strategaeth
Ymgyfraniad Tenantiaid, a gytunwyd gan y
Fforwm Tenantiaid.
Roedd ymgorffori ein rhwydwaith bwyd
cymunedol Project 23 yn uchafbwynt i’n tîm
Money Matters. Mae’n parhau i fynd o nerth i
nerth.
Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae Aelodau’r
Fforwm Tenantiaid wedi trafod amrywiaeth o
bynciau cyfoes yn cynnwys diogelwch nwy,
effeithiolrwydd ynni, digwyddiadau tenantiaid
a thaliadau gwasanaeth. Yn ogystal â hyn,
rydym wedi mynychu cynadleddau tai yng
Nghaerdydd a Llandrindod, gan ehangu
ein gwybodaeth a phrofiad o fewn tai yng
Nghymru.
Mae ein dyddiau mas i’r teulu yn ystod
gwyliau ysgol yn dod yn fwyfwy poblogaidd
ac rydym yn falch iawn gweld nifer gynyddol
o denantiaid yn cymryd rhan fel canlyniad.
Gwyddom pa mor bwysig yw’r digwyddiadau
hyn wrth gynnwys ein grwpiau na chânt eu

cynrychioli, er enghraifft,
deuluoedd ifanc neu’r rhai
sy’n well ganddynt beidio
mynd i gyfarfodydd mwy
traddodiadol.

Ein Cartrefi

Lansiwyd ein Cynllun Busnes newydd ac mae
gan y Bwrdd gynlluniau cyffrous ar gyfer y
dyfodol, er yr amgylchedd ariannol anodd
parhaus. Bydd hyn yn adeiladu ar y gwaith
dydd-i-ddydd presennol a llwyddiannau
ein timau rheoli tai, tai â chymorth,
atgyweiriadau, datblygu, cyllid ac adnoddau.
Mae ein Hasiantaeth Gofal a Thrwsio wedi
helpu bron 2,5000 o bobl drwy gydol y
flwyddyn ac maent yn gweithio’n agos
gyda Gofal a Thrwsio Merthyr i ddarparu
gwasanaethau cydlynol.
Hoffem ddiolch i’n holl wirfoddolwyr, staff,
partneriaid a chyd Aelodau Bwrdd am
flwyddyn arall o waith caled ac ymroddiad,
ac edrychwn ymlaen at gydweithio gyda
thenantiaid a chleientiaid dros y flwyddyn i
ddod.
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Ein Tenantiaid

Mae ein tenantiaid a gymerodd ran
yn ein gwaith wedi’n helpu i:
• ddatblygu ein prosesau llywodraethiant
• trafod materion cyfoes sydd o bwys i’n cymunedau
• llunio a gwella ein gwasanaethau
• bod yn sylfaen i’n gwaith ar gynhwysiant digidol
• gweithio mewn partneriaeth gyda chymdeithasau

Perfformiad

Gwirfoddolodd ein
tenantiaid

642

Rydym yn siarad gyda thîm o denantiaid
ddwywaith y flwyddyn. O’r rhai y
gwnaethom siarad â nhw...
96%
76%

awr o’u hamser
yb 2014/2015

100%

a gysylltodd â ni am fater rhent
yn dweud iddynt gael eu trin yn
deg a gyda pharch

eraill i asesu gwasanaethau ein gilydd

Mae gennym...4 Tenant Aelod Bwrdd | 9 Tenant Asesydd | 75 Cwsmer Dirgel

“Y peth gorau am
y diwrnod oedd
treulio amser da
gyda fy mab”

76%

Dyddiau Mas ac Ymgynghoriadau Tenantiaid

“Doedd fy merch a finnau
erioed wedi bod i Folly Farm o’r
blaen a chawsom ddiwrnod
gwych. Fel rhiant sengl, roedd
y trip yn werth gwych am arian
gan na fyddwn wedi gallu
fforddio’r pris llawn”

a gysylltodd am atgyweiriadau
yn dweud fod y gwasanaeth
yn dda iawn

85%
o atgyweiriadau
wedi eu cwblhau ar
yr ymweliad cyntaf

a gysylltodd am atgyweiriadau yn dweud
fod y gwasanaeth yn dda iawn

Folly Farm

Fe wnaethom gynnal dau ddiwrnod mas i
deuluoedd i Folly Farm ym Mai (146) ac Awst (67).

o’r rhai a ffoniodd
yn dweud fod y
gwasanaeth yn
dda iawn

“Gwasanaeth
atgyweiriadau
cyflym ac effeithiol
bob amser gyda staff
gwych a chyfeillgar”
Zoe, tenant am 1
flwyddyn

“Uchafbwynt fy
niwrnod oedd
gweld y plant
yn mwynhau eu
diwrnod mas!”

Rydym yn cynnal Ymweliadau Boddhad
Cwsmeriaid gyda thenantiaid newydd ar ôl 6 mis.
O’r rhai y gwnaethom siarad â nhw...

95%
yn dweud fod y
rhent a dalant
yn werth da am
arian

72%

yn credu fod ein
cyhoeddiadau
yn dda iawn

79%
o atgyweiriadau
dechreuol wedi datrys
y broblem

94%

95%
a’n ffoniodd yn dweud
i’w ymholiad gael ei drin
yn syth

a gysylltodd â ni am fater
rhent yn dweud iddynt gael
eu trin yn deg a gyda pharch

Ein Cartrefi
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cartref wedi
cael boeler
newydd

Mae Addasiadau Corfforol yn helpu’r rhai
gydag anableddau i fyw’n gysurus yn eu
cartrefi. Fe wnaethom osod:
32
5
9
4

cawod cerdded-i-mewn gwerth
£181, 598.70
lifft grisiau gwerth
£10,311.
drws hygyrch i gadair olwyn gwerth
£10,671.78
addasiadau bywyd estynol allanol
gwerth £23,992.72

Fe
wnaethom
osod

243
cartref

un ystafell
wely

“Mae’n dda
adeiladu chynnal
a chadw cartrefi
diogel i bobl yn ein
cymuned”
Contractwyr Carl
a John

“Y peth gorau am fy
swydd yw gwybod y gall
addasiadau i gartref
wneud gwahaniaethau
sy’n newid bywyd ein
tenantiaid” Lisa, Uwch
Weinyddydd Tai â
Chymorth

2

dwy ystafell
wely

mewn partneriaeth gyda Persimmon Homes yn Nyffryn y Coed

Adnewyddu tŷ gwag yn Aberaman

4

cartref

Cynllun 4 cartref yn Trallwn yn y dyfodol
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1

pedair
ystafell wely

Cynllun Hen Ysgol Gymraeg Aberaan yn y dyfodol

Gwasanaeth
306
ymweliad yn
Byw Annibynnol 2014-15
Mae’r Gwasanaeth Byw Annibynnol yn darparu
cymorth cysylltiedig â thai i bob tenant dros 55 oed.
Fe wnaethom gynnal 306 ymweliad rhwng Ebrill 2014
a Mawrth 2015. Fel canlyniad fe wnaethom atgyfeirio
82
57
7
4

person i Age Concern am wiriad budd-daliadau
person i’r Gwasanaethau Cymdeithasol ar gyfer
cymhorthion ac addasiadau
person i Gofal a Thrwsio am mân gymhorthion ac
addasiadau
person i’r Gwasanmaeth Llesiant Cymunedol i ostwng
unigrwydd cymdeithasol a gwella iechyd a lles

5

person i dderbyn system larwm argyfwng

1

person i Project 43

£30,257...

y swm o Lwfans Gweini, Lwfans
Byw i’r Anabl a Chredyd Pensiwn
y gwnaethom helpu pobl i’w
hawlio.

“Mae wedi
gwneud
gwahaniaeth
enfawr i fy
mywyd”

Tîm Money Matters

o hyn
gwnaed

156
atgyfeiriad

Mae tîm Money Matters, a
gaiff ei ariannu gan y Loteri
Fawr, wedi dathlu ei flwyddyn
gyntaf yn Cynon Taf. Dyma rai
ffeithiau a ffigurau am yr hyn
a gyflawnwyd hyd yma...

Gostwng ôl-ddyledion rhent 87%

Gostwng dyledion

“Rhan orau fy swydd
yw helpu pobl yn
ein cymunedau i fyw
bywyd iach a hapus”
Celestina,
Cymhorthydd
Gweinyddol Money
Matters

16%

Budd-daliadau Lles yn awr yn cael
eu hasesu’n gywir = £81,763.07
Grantiau = £5,993.21

“Credwn fod hyn yn gwneud
gwahaniaeth i iechyd a lles pobl
ar sail dydd i ddydd ond hefyd yn
atal yr angen i’n tenantiaid gyrchu
gwasanaethau statudol neu
wasanaethau argyfwng trâ’n
eu cynorthwyo i barhau mor
annibynnol ag sy’n bosibl yn
eu cartrefi eu hunain.”
Kerri, Cymhorthydd
Cymorth Tai

Taliadau Tai ar Ddisgresiwn = £3,050.40
Arbedion Effeithiolrwydd Ynni = £2,110.21
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person ifanc
(16-25) wedi
cyrchu sgiliau
annibynnol a
bywyd
person
wedi cael
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a chyngor
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person wedi cael
cyngor a chymryd
rhan mewn
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38
person wedi
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“Fyddai gen i
ddim ofn gofyn
os oeddwn eisiau
help eto”

“Mae Project 43
yn golygu fod
gennyf gwpwrdd
llawn ac yn clirio
fy ôl-ddyled rhent
hefyd”

Project 43
Mae Project 43 yn rhwydwaith
bwyd cymunedol sy’n gweithio
mewn partneriaeth gyda Fare
Share Cymru ac undeb uredyd
Dragonsavers. Cafodd ei lansio’n
swyddogol ym mis Medi 2014.

100%
yn dweud ei fod yn
rhoi gwerth da
am arian*

N

U

18 yn talu eu hôl-ddyled rhent
28 yn cynilo gydag Undeb Credyd
Dragonsavers
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•
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person wedi
defnyddio
Project 43

M

Hyd yma mae 46 o bobl wedi defnyddio Project 43.

Hyd yma mae

46

“Dim ond
unwaith y
defnyddiais y
gwasanaeth ond
cefais lwythi am
fy arian”
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100%

“Mae wedi fy
helpu i gynilo
pan nad oedd
gen i ddigon o
arian i wneud
hynny”

“Mwy o fwyd yn y
tŷ nag wyf angen.
Mae’r arbedion yn
helpu i dalu am nwy
ar gyfer y gaeaf”

PROJECT

CO

Mae hyn yn golygu y gall ein tenantiaid brynu
bwyd ansawdd da am gost isel tra hefyd yn cynilo
gyda’u hundeb credyd lleol. Os oes gan y tenant
unrhyw ôl-ddyled rhent, byddent yn clirio’r rhain yn
gyntaf cyn agor eu cyfrif cynilo.

Dyma sut y gwnaeth wahaniaeth!

“Rwyf ar bensiwn
felly wedi helpu
gyda’r bwyd,
diolchgar am y
gwasanaeth”

“Llawer o
eitemau am
bris da”
“Wedi helpu
gyda’r siopa a
rhesymol iawn”

“Mae siopa’n
rhwyddach.
Gwasanaeth
gwych, difai”

“Mae Project 43 yn
fy helpu’n ariannol
ac mae fy nheulu
wrth eu bodd
gyda’r bwyd”

“Mae wedi fy
helpu i lenwi’r
cypyrddau, yn
arbennig faint
o duniau a
gewch”

yn dweud
iddo wneud
gwahaniaeth i’w
bywydau*
*o’r rhai a holwyd

“Sylwi fod gen
i fwy o arian
ar ddiwedd yr
wythnos”

“Rwy’n gallu
gwneud prydau
allan o’r hyn a
roddwyd ac yn rhoi
cynnig ar fwydydd
newydd na fyddech
o reidrwydd yn eu
prynu”

Gofal a Thrwsio Rhondda
Cynon Taf
Rydym wedi bod uyn brysur
eleni rhwng Ebril 2014 a
Mawrth 2015

Mae Gofal a Thrwsio
Rhondda Cynon Taf yn
is-gwmni i Grŵp Cartrefi
Cymunedol Cynon Taf.
Gweithiwn yn galed i
alluogi pobl hŷn ac anabl
sy’n berchnogion tai sy’n
byw yn Rhondda Cynon
Taf i aros yn eu cartrefi
yn fwy cysurus, cynnes a
diogel.
“Sylwodd y staff
effeithiol Mr Boyce a
Mrs Burgess yn gyflym ar
y broblem. Ni fyddwn wedi
cael symud yr insiwleiddiad
heb eu help nhw ac rwy’n
ddiolchgar iawn iddyn
nhw.”

2404

7
Cwblhau
7 Gwiriad
Cartref
Iach

593
Ymweld â 593
cleient yn eu
cartrefi i ganfod
sut y gallwn
helpu

“Hoffwn ddiolch i Gofal a Thrwsio
am roi mwy o hyder i mi allu
cydio ar y rheilen ar y gris tu allan
i fy nrws cefn. Roedd y dynion a
wnaeth y gwaith yn ardderchog
ac yn gyfeillgar iawn. Rwy’n falch
iawn gyda’u gwaith.”

Cynorthwyo
2404 o bobl
drwy roi help,
cefnogaeth
a chyngor
cyffredinol

“Diolch i Gofal a
Thrwsio, dyma’r
gwasanaeth gorau
i ni wedi gael
erioed!”

“Rwy’n fwy na bodlon
gyda’ch gwasanaeth ac
yn ddiolchgar iawn am y
ffordd broffesiynol y cafodd
fy amgylchiadau personol
eu hystyried a’u trafod”

Ymgyrch Cadw’n Iach y Gaeaf Yma
Mae cyllid ‘Cadw’n Iach y Gaeaf Yma’ wedi ein galluogi i
gefnogi dros 90 cleient gyda Phaciau Gaeaf Cynhesach a
blancedi i’w helpu i gadw’n gynnes drwy’r misoedd oer.
Llongyfarchiadau i’r staff a dreuliodd lawer o fis Tachwedd yn
darparu’r pecynnau Gaeaf Cynhesach i’n cleientiaid.

“Diwrnod Hunlun Pobl Hŷn”
I ddathlu a hyrwyddo Diwrnod Pobl Hŷn, ymwelodd staff o’r
asiantaeth â chleientiaid a chael “Hunlunau”. Crëwyd yr ymgyrch
i godi ymwybyddiaeth a rhannu delweddau cadarnhaol, gan
helpu i weld heneiddio mewn golau gwahanol.
Diolch yn fawr i’r holl gleientiaid a gymerodd ran

Sut gwnaethon ni?
o gleientiaid yn dweud y byddent yn argymell

91% ein gwasanaethau i bobl eraill

o gleientiaid yn dweud fod ein gwasanaethau

81% wedi gwella eu hannibyniaeth a’u lles
gleientiaid yn cadarnhau fod y
80% ogwasanaeth
wedi gwella eu
hansawdd bywyd

Cyllid Gofal Canolraddol
Cawsom newyddion ardderchog y bu’n cynnig ar y cyd gyda Gofal
a Thrwsio Merthyr am Gyllid Gofal Canolraddol yn llwyddiannus.
Mae’r cyllid yn golygu y byddwn yn cyflwyno gwasanaethau
dementia, gwasanaeth Adref o’r Ysbyty a Grant Byw’n Annibynnol.

Elusen
Elusen y Flwyddyn 2014-2015 a
ddewiswyd gennym oedd Rhondda
Breast Frriends. Mae’r elusen leol
yma’n cynnig grŵp cefnogi a llawer
o weithgareddau cymdeithasol i
unrhyw un y mae canser y fron wedi
effeithio arnynt.

“Cyflwynodd Cynon Taf siec £4,948.74 i ni a
godwyd gan eich staff a fu’n gweithio’n ddiflino
am flwyddyn yn codi arian drwy gynnal gwahanol
ddigwyddiadau, rafflau, rasys marathon
a llawer mwy.
Gan bawb - diolch yn fawr.”
Christina Ryan, Rhondda Breast Friends.

Codwyd
bron i
£5,000

Rhoi ac Ennill
Gwirfoddolodd 21 o gydweithwyr o bob
adran o’r sefydliad ym Mro Deg, ardal
goediog yng Nghwmbach, ar Ddiwrnod
Rhoi ac Ennill 2014! Buom yn brysur
yn palu, clirio’r mieri a hyd yn oed yn
gwneud meinciau.

Roeddem yn falch i
gefnogi Diwrnod Tai
2014 gyda’n lluniau
mwg #HousingDay

Balch
i gefnogi
Diwrnod Rhoi
ac Ennill
2014!

Cyllid

Asedau

Ymrwymiadau
£28,485,403

£38,348,882

Cyfalaf
Cyfranddaliadau
a Chronfeydd
Cadw
£9,863,479

Rhenti a Gwasanaethau
Gofal a Thrwsio
Incwm arall
Llog Banc
Gwaredu Asedau

Incwm

Rheolaeth a Gwasanaethau
Atgyweiriadau
Gofal a Thrwsio
Dyledion Drwg
Costau Eraill
Llog Morgeisi
Dibrisiant ac Amhariad
Eiddo Tai

£’000
1,685
3,443
894
1
455
893
1,400

£’000
8,109
938
127
2
2
£9,178

Gwariant

£8,771

@CynonTafHousing

CTCHG
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