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Ein Gweledigaeth yw
Cymru lle gall pob person
hŷn fyw’n annibynnol mewn
cartrefi cynnes, diogel
a cyfleus
Mae Care & Repair Cymru wrth galon y gwaith o arwain
a chryfhau gwasanaethau Gofal a Thrwsio ledled Cymru.
Rydym yn cynrychioli Asiantaethau Gofal a Thrwsio, yn
sicrhau ansawdd a chysondeb, arloesi syniadau newydd,
monitro a gwerthuso canlyniadau, codi ymwybyddiaeth a
thyfu hunaniaeth brand. Rydym yn eiriol ar ran anghenion
tai pobl hŷn, yn cysylltu Tai, Iechyd a Gofal Cymdeithasol,
yn helpu i lywio polisi llywodraeth da ar gyfer pobl hŷn,
yn dadlau’r achos dros gyllid cyhoeddus, a helpu i ysgogi
adnoddau ychwanegol ar gyfer gwasanaethau rheng flaen.

Care & Repair Cymru yw’r corff cenedlaethol ar
gyfer Gofal a Thrwsio yng Nghymru ac mae’n
elusen gofrestredig.
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Cyflwyniad y Cadeirydd a’r
Prif Weithredwr
Mae’n bleser gennym gyflwyno Adolygiad
Blynyddol Care & Repair Cymru ar gyfer 2018/19
a dangos sut mae ein gwaith yn gwneud
gwahaniaeth i asiantaethau Gofal a Thrwsio ac,
yn y pen draw, i bobl hŷn yng Nghymru.
Bu 2018-19 yn flwyddyn sefydlog yn ein
trefniadaeth, yn dilyn newidiadau mawr mewn
trefniadaeth, llywodraethiant a swyddfa mewn
blynyddoedd diweddar. Serch hynny fel welsom
rai newidiadau staffio, dau aelod staff newydd
yn cael eu penodi ar gyfer ein Prosiect Siarter
Adeiladwyr ac yn y Tim Datblygu Busnes, gydag
un aelod staff yn ymddeol, ac un aelod staff yn
symud ymlaen.
Partneriaethau Gofal a Thrwsio
Mae ein partneriaeth gydag Asiantaethau Gofal
a Thrwsio, wrth i ni hyrwyddo’u gwaith a darparu
gwasanaethau, cyngor a chefnogaeth iddynt, yn
rhan bwysig o’n gweithgarwch elusennol. Buom
yn hwyluso a chydlynu adolygiad gwirio iechyd
llywodraethiant cenedlaethol Asiantaethau Gofal
a Thrwsio yn ystod 2018/19, trwy broses hunanasesu a gynhyrchwyd ar y cyd.
Canlyniad hyn oedd i bob Asiantaeth gynhyrchu
cynllun gwellaint parhaus, y byddwn yn helpu
asiantaethau i’w weithredu yn ystod 2019/20.
Mae’r gwaith o wirio iechyd llywodraethiant yn
bwysig o ran hyrwyddo cyfeiriad teithio ar faterion
pwysig fel strategaeth gadarn ar gyfer cronfeydd
wrth gefn, rheoli risg, datblygu strategaethau
cynaliadwyedd, a gwelliant parhaol.
Buom yn gweithio hefyd gydag Asiantaethau
i ddatblygu Strategaeth 5 Mlynedd ar gyfer
y Mudiad Gofal a Thrwsio a chafodd hon ei
chyhoeddi a’i lansio ym Medi 2018. Ers hynny
rydym wedi bod yn gweithio gydag Asiantaethau
i ddatblygu cynlluniau gweithredu CAMPUS sy’n
cynorthwyo rhoi’r Strategaeth 5 Mlynedd ar waith.
Buom yn gweithiio i gefnogi cyfathrebu, cysondeb,
ansawdd, arloesi ac arfer da drwy drefnu a
hwyluso Fforymau Cadeiryddion Asiantaeth a Phrif
Weithredwyr, a Rhwydweithiau Prif Weithredwyr,
Gweithwyr Achos a Swyddogion Technegol.
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O ran cymorth ariannu uniongyrchol a datblygu
gwasanaethau newydd, fe wnaethom gefnogi
Asiantaethau Gofal a Thrwsio gyda chais
llwyddiannus i Llywodraeth Cymru am gyllid
ychwanegol i gefnogi cynllun peilot Pwysau’r
Gaeaf gyda Gweithwyr Achos o naw Asiantaeth
Gofal a Thrwsio yn gweithio allan o 11 ysbyty
ledled Cymru, gan ddarparu Gwasanaeth ‘Adre
o’r Ysbyty i Gartref Iachach’, gyda £77,000
o gyllid refeniw a £190,000 o gyllid cyfalaf.
Golygai’r hwn fod Care & Repair Cymru’n
cydweithio gyda Llywodraeth Cymru i ddatblygu
Cytundeb Lefel Gwasanaeth cenedlaethol, gan
gydlynu cytundebau gyda phob un o’r Byrddau
Iechyd Lleol sy’n cymryd rhan, darparu cymorth
i sefydlu gwasanaethau, monitro, gwerthuso,
darparu adroddiadau diweddaru ac eiriol dros
barhad y gwasanaethau hyn mewn
modd cynaliadwy.
Gwnaethom gais llwyddiannus am £15,000 o
gyllid gan raglen Arloesi i Arbed NESTA ar gyfer
cynllun peilot gwasanaeth Help i Symud yn
Gofal a Thrwsio Pen-y-bont ar Ogwr a sicrhawyd
£20,000 o gyllid gan Lywodraeth Cymru i hefnogi
cynllun peilot Help i Symud a datblygu yn
Sir Gaerfyrddin. .
Diweddariad ar ein Prosiectau
Dechreuwyd ar flwyddyn 2 ein Attic Project sy’n
cael ei ariannu gan y Loteri Fawr. Partneriaeth
yw hon gyda Gofal a Thrwsio Caerdydd a’r Fro,
Gofal a Thrwsio Casnewydd, a VCS Cymru sy’n
helpu pobl hŷn i dacluso eu cartrefi a’u galluogi i
fyw’n ddiogel ac annibynnol.
Cyflenwyd blwyddyn 3 o’n prosiect 3 blynedd
“Ymdopi’n Well” (gyda chyllid Grant
Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy) ac
roeddem yn falch o dderbyn cadarnhad y byddwn
yn cael ein hariannu am y bedwaredd flwyddyn
yn 2019/20. Mae cylch ceisiadau ychwanegol am
Grant Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy
Llywodraeth Cymru wedi ei chyhoeddi ar gyfer
haf 2019, a rydym wedi cyflwyno cais i barhau
gydag Ymdopi’n Well, ond gyda gwelliannau

seiliedig ar yr hyn a ddysgwyd yn y 3 mynedd
gyntaf, gan ymestyn ein partneriaeth i Alzheimers
Cymru a’r Gymdeithas Strôc, ac ystyried sut y
gall y gwaith helpu gyda phroblemau cynyddol
unigrwydd ymhlith pobl hŷn sy’n fregus.
Dechreuwyd ar ein prosiect 14 mis Siarter
Adeiladwyr, gyda £40,000 o gyllid gan
Ymddiriedolaeth Feddygol Dunhill. Penodwyd
Swyddog Datblygu Prosiect i weithio gydag
Asiantaethau i ddatblygu systemau a
gwaith papur mwy safonol a chyson ar gyfer
Asiantaethau Gofal a Thrwsio er mwyn
rheoli’n fwy effeithiol a hyrwyddo contractwyr
lleol o ansawdd da ar gyfer pobl hŷn, ac i
ddatblygu systemau sicrwydd ansawdd ar gyfer
gwasanaethau technegol Gofal a Thrwsio. Bydd
yn gwaith hwn yn parhau hyd at 2019/20.
Dechreuodd dau brosiect peilot newydd tua
diwedd 2018/19, sef Adre o‘r Ysbyty i Gartref
Iachach a Help i Symud. Bydd y ddau yn
ffurfio rhan bwysig o’n strategaeth ddatblygu
gwasanaeth i’r dyfodol yn ystod 2019/20,
ac yn ychwanegu cefnogaeth arbenigol i’r
gwasanaethau craidd yr ydym eisoes yn eu
darparu i bobl hŷn ledled Cymru.

Jocelyn Davies
Cadeirydd

Fel Cadeirydd a Phrif Weithredwr Care and
Repair Cymru, hoffem ddiolch i bawb fu’n cymryd
rhan yn ein gwaith yn ystod 2018/19, yn enwedig
Asiantaethau Gofal a Thrwsio, Llywodraeth
Cymru, partneriaid lleol a chanedlaethol,
partneriaid trydydd sector, a’n holl gyllidwyr.
Hoffem hefyd ddiolch i’r tim staff yn Care &
Repair Cymru am eu gwaith caled wrth ddarparu
ystod o wahanol wasanaethau, ac am wneud
y fath wahaniaeth i ansawdd bywyd pobl hŷn
ledled Cymru.

Chris Jones
Prif Weithredwr

www.careandrepair.org.uk
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Cynrychioli a Dylanwadu ar
Bolisi ar ran Pobl Hŷn
Yn ystod y flwyddyn fe wnaed gwaith sylweddol i ddylanwadu ar bolisi newydd gan y llywodraeth,
cynrychioli anghenion pobl hŷn a rhannu diweddariadau polisi allweddol ac arfer da gydag
asiantaethau Gofal a Thrwsio.
Roedd y gwaith hwn yn cynnwys ymatebion ffurfiol ar:
Fframwaith polisi Llywodraeth Cymru ar
gyfer gofal heb ei drefnu: ‘Pan fydd rhywbeth
annisgwyl yn digwydd i mi’

Safonau Gwasanaeth Addasiadau Tai

Strategaeth Cymru ar gyfer unigrwydd a
theimlo’n ynysig yn gymdeithasol

Cyhoeddiad Coleg y Therapyddion
Galwedigaethol ‘Mân Addasiadau heb Oedi’

Ymgynghoriad Deddf Gwasanaethau
Cymdeithasol a Lles rhan 9

Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ar Dai
ac Addasiadau

Drafft Bolisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 10)

Fframwaith Datblygu Cenedlaethol

Adolygiad Tai Fforddiadwy

Cyflenwi tai drwy’r adolygiad system gynllunio

Ymatebion i Ymchwiliad Pwyllgor y Cynulliad
Cenedlaethol ar:

Roedd gwaith polisi a dylanwadu arall
yn cynnwys:

• C
 yflwyno tystiolaeth ysgrifenedig a thystiolaeth
lafar i’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ar
Addasiadau Tai

• C
 yfarfodydd gyda’r Gweinidog Tai ac Adfywio ac
Aelodau Cynulliad

Adroddiadau’n ymwneud â:
• G
 alw ac angen cynyddol am Addasiadau Ymateb
Cyflym croesddeiliadaeth er mwyn lleihau
derbyniadau i’r ysbyty a hybu rhyddhau o’r ysbyty
• Datblygu gwasanaethau Help i Symud newydd
• P
 rifysgol Abertawe, bwrdd prosiect Cyswllt Diogel
Gwybodaeth Ddienw (SAIL) ar gyfer asesu effaith
ymyriadau Gofal a Thrwsio ar gwympiadau a’r
Gwasanaethh Iechyd Gwladol
Buom yn cynhyrchu a dosbarthu briffiadau polisi
i Asiantaethau Gofal a Thrwsio ar:
• Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol
• Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant
• D
 atblygiad Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol,
y Gronfa Gofal Integredig a Fforymau Gwerth
Cymdeithasol
• Cymru Iachach
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• C
 ynrychioli Gofal a Thrwsio ar Grŵp Cenedlaethol
Cyflenwi Addasiadau Tai Llywodraeth Cymru
• Y
 mweld â chleientiaid gyda Gweinidog a Dirprwy
Gyfarwyddwr Llywodraeth Cymru
• A
 elod o Fforwm Ymgynghorol Gweinidogol
ar Heneiddio
• T
 refnu digwyddiad ‘Estyn Syniadau’ gyda
Llywodraeth Cymru, cyrff statudol, academyddion
ac eraill y Help i Symud.
• C
 adeirio tasglu Cymru gyfan ar atal cwympiadau
yn ddarbodus
• S
 iarad seminar arfer da Prydain-gyfan
Ymddiriedolaeth Feddygol Dunhill ar
addasiadau tai
• G
 rwpiau trawsbleidiol ar Dai, Strôc, a Phobl
Hŷn/Heneiddio
• C
 yfarfodydd gyda Swyddfa Comisiynydd
Cenedlaethau’r Dyfodol ar eu gwaith ‘Celfyddyd y
Posibl’ i hyrwyddo arfer da a’r hyn sy’n gweithio’n
dda ledled Cymru

Marchnata a’r
Cyfryngau
• Ymgysylltu gyda’r Comisiynydd Pobl Hŷn newydd
• T
 refnu cyfarfodydd Rhwydwaith Gofal
Cymdeithasol/Rhwydwaith Ailalluogi Cymru
• S
 trategaeth Genedlaethol Golwg gydag
Arbenigedd Tai, RNIB Cymru
• Gweithgor Bwrdd Crwn Dementia
• C
 yflwyniad yn Symposiwm Iechyd a Thai Prifysgol
Abertawe Bro Morgannwg
• H
 wyluso dau ddigwyddiad cenedlaethol ‘Ffyrdd
Newydd o Weithio’ ar gyfer Ymdopi’n Well
• C
 ynghrair gwrth sgamio, Partneriaeth Cymru yn
erbyn Sgamio
• C
 anolfan Gydweithredu y Deyrnas Unedig ar gyfer
Tystiolaeth Tai
• Aelod o Fforwm Darparwyr Cyngor Annibynnol

Rhan bwysig o’n gwaith oedd parhau i godi proffil,
marchnata a hyrwyddo brand Gofal a Thrwsio,
marchnata, ymgymryd â gweithgareddau cyfathrebu
a chysylltiadau cyhoeddus, a chynrychioli Gofal a
Thrwsio er budd pobl hŷn ac asiantaethau Gofal a
Thrwsio. Trwy’r flwyddyn buom yn gweithio gydag
Asiantaethau er mwyn gwneud y gwaith hwn yn
effeithiol mewn partneriaeth.
Roedd uchafbwyntiau’r gwaith cyfryngau a
chysylltiadau cyhoeddus yn cynnwys cynhadledd
flynyddol lwyddiannus, cyhoeddi achosion achos
a straeon digidol mewn dyfnder ar Ymdopi’n Well
a’r peilot Adre o’r Ysbyty, lansio Cynllun Strategol
5 mlynedd, rhedeg tair ymgyrch lwyddiannus ar y
cyfryngau a defnydd cynyddol o’n tudalen Facebook,
a gynyddodd yr ymweliadau i’n gwefan. Ymhith y
sylw ar y cyfryngau i’n gwasanaeth gwelwyd tri darn
barn yn y Western Mail a chafwyd eitem am Care &
Repair Cymru ar ‘Today’, prif raglen newyddion
BBC Radio 4.

www.careandrepair.org.uk
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The Attic Project
Helping others reminisce and make

Choosing to part from possessions can be hard, especially when they h
Partneriaeth yw’r Attic Project rhwng Gofal a Thrwsio a Cymru Ddiogelach (gynt VCS
Cymru) ac mae’n cael
memories. The Attic Project helps older people in Cardiff, The Vale o
and Newport achi
ei ariannu gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Mae’r gwasanaeth yn helpu pobl 50+ i wneud mwy
• Helping to sort through items and sharing th
they evoke through re
o le yn eu cartrefi a rhannu atgofion am y pethau pwysig sydd ganddyn nhw. Trwy weithiwr achos arbenigol
• Encouraging de-cluttering, making hom
a gwirfoddolwyr, mae’r Attic Project yn helpu pobl hŷn i roi trefn ar eu heiddo neu gael gwared ohonyn
nhw
enabling
Care and Repair to carr
and
mewn ffordd sy’n dda iddyn nhw ac yn dda i’r amgylchedd.
We need you

• Are you a good listener and genuine
Yn ostod blwyddyn 2 fe wnaethom gynnal Diwrnod Cynllunio gyda phartneriaid i ystyried ble’r oedden
ni arni,
in older people and the stories they
ein llwyddiannau a ble’r oedd lle i wella. Rydym hefyd wedi dechrau gweithio ar ddatblygu cynllun busnes
ahave a few hours a
• Do you
• Are you looking for a
chynllun cynaliadwyedd ar gyfer gwasanaethau tacluso a/neu gronni pan ddaw cyllid y Loteri Fawr i ben ym
• Are you interested in learning
Medi 2020.
reminiscence and
Care & Repair
Gofal a Thrwsio

Why not volunteer with us an
difference to someo

Want to know

Contact Catherine on 029 21
e-mail catherine.l-g@vcscy

Mae 146 o bobl hŷn wedi cael eu
cyfeirio at yr Attic Project a 955
bag o eitemau wedi cael eu cludo
o gartrefi pobl hŷn

Mae gwirfoddolwyr wedi rhoi 922
awr o’u hamser i’r Attic Project

Yn ôl yr amcangyfrifon mae
eitemau a rodwyd i elusennau
wedi codi oddeutu £6,613 i

Dywedodd 71% o gleientiaid a
gwblhaodd yr arolygon adborth
fod y gwasanaeth wedi eu helpu i
deimlo’n fwy diogel yn eu cartrefi

Dywedodd 65% o gleientiaid a
gwblhaodd yr arolygon adborth
fod y gwasanaeth wedi eu helpu i
deimlo dan lai o straen

Mae ein gwirfoddolwyr yn gwneud byd o wahaniaeth i fywydau’n cleientiaid, gan roi eu hamser i wneud
gwir wahaniaeth i bobl eraill. Maen nhw’n helpu pobl i aildrefnu, tacluso neu gael gwared ag eitemau fel y
gallan nhw fyw’n glyd ac annibynnol yn eu cartref. Gall rhoi trefn ar eu pethau ddod â llawer o atgofion a gall
gadael iddyn nhw fynd fod yn anodd. Mae gwirfoddolwyr hefyd yn helpu pobl trwy ddefnyddio’r eitemau fel
cyfle i’w cael i hel atgofion am bethau cysylltiedig â’r eitemau neu efallai recordio’u hatgofion.
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Sut mae’r gwasanaeth wedi
gwneud gwahaniaeth
Mae Jane yn gwella gyda chymorth yr Attic
Project ar ôl cael clun newydd
A hithau i fod i gael llawdriniaeth i osod clun
newydd, atgyfeiriwyd Jane (69 oed) at yr Attic
Project gan ei Therapydd Galwedigaethol,
Lori. Gwyddai Jane y byddai hi angen ffrâm
gerdded a baglau yn ei fflat wrth iddi wella wedi’r
llawdriniaeth, felly roedd angen iddi ryddhau
rhywfaint o le yn ei hystafell fyw.

fflat, felly roedd popeth yn cael ei symud o hyd o
bared i bost”
Gwrandwch ar Jane yn dweud ei stori

“Ar ôl i mi symud i gartref llai, roeddwn yn dal i
ddweud wrthyf fy hun y byddwn i’n mynd trwy’r
bocsys i gyd, ond roeddwn yn gweithio amser
llawn ac yn hercian o gwmpas y tŷ gyda chlun
ddrwg. Does dim llawer o le i gadw pethau yn fy

Mae wedi gwneud cymaint o wahaniaeth. Roedd y
bocsys yn fy llethu ac yn lladd fy ysbryd. Yn gyffredinol,
mae wedi gwella fy ansawdd bywyd – mae’n swnio fel
ystrydeb ond mae’n wir
Ar ôl iddi syrthio, roedd Naomi eisiau troi ei
hystafell offer lawr grisiau yn ystafell wely
gyda mynediad gwastad. Cyn y gallai’r gwaith
ddechrau, roedd angen iddi glirio ei chypyrddau
oedd yn llawn o ddeunyddiau trin blodau.
Wyddai hi ddim ble i ddechrau ac roedd angen
cefnogaeth.cYmwelodd ei gwirfoddolwr bob
wythnos i’w helpu i ddidoli’r hyn roedd eisiau ei
gadw, ei gyfrannu a’i ailgylchu.

Gwrandwch ar Naomi’n siarad am ei phrofiad o’r
Attic Project

Mae fy ngwirfoddolwr
Rob wedi bod yn gymaint o
help. Does gen i ddim geiriau i
ddweud cymaint mae o wedi fy helpu. Fuaswn i ddim wedi
medry gwneud y gwaith yma heb ei help a’r ffordd oedd
o’n fy sicrhau trwy’r adeg y byddai popeth yn iawn.
Gallwch ddarllen mwy am yr Attic Project a sut gallwch chi helpu trwy fynd i’n gwefan
www.careandrepair.org.uk
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Ymdopi’n Well
Mae’r gwasanaeth Ymdopi’n Well erbyn hyn ar
ei bedwaredd flwyddyn ac yn cael ei ariannu gan
Grant Trydydd Sector Gwasanaethau Cymdeithasol
Cynaliadwy Llywodraeth Cymru. Mae’n cael ei
arwain gan Care & Repair Cymru mewn partneriaeth
ag RNIB Cymru, Action on Hearing Loss Cymru
ac Asiantaethau Gofal a Thrwsio ledled Cymru, y
Gymdeithas Strôc a Chymdeithas Alzheimer Cymru
yn ymuno â’r bartneriaeth yn 2019.
Dros y 3 blynedd diwethaf daeth pob partner at ein
gilydd i ddarparu cymorth amhrisiadwy i bobl hŷn
gyda nam ar y synhwyrau neu sy’n fregus mewn
ffyrdd eraill, gan eu helpu i gadw’u hannibyniaeth
a pharhau i fyw yn eu cartref eu hunain, gyda
phwyslais ar gydweithio ar draws Iechyd, Gofal
Cymdeithasol a’r Trydydd Sector.
Yn ystod y flwyddyn rydym wedi parhau i adeiladu
ar en cysylltiadau rhagorol a hefyd wedi datblygu’n
henw da gyda phartneriaid iechyd cyfryngol
(Swyddog Adsefydlu, Swyddog Cydlynu Nam ar y
Coleg/Clinig Llygaid, timau Synhwyraidd).
Cynhaliwyd dau ddigwyddiad Ymdopi’n Well
llwyddiannus “Ffyrdd Newydd o Weithio” ym mis
Hydref yng Ngogledd a De Cymru. Yn ystod y
digwyddiadau hyn fe we:-

Lansiwyd Astudiaeth Achos Ymdopi’n Well Pen-ybont ar Ogwr. Gallwch ddarllen yr adroddiad llawn
ar ein gwefan

Care & Repair Cymru

Managing Better
good practice guide
Improving homes, Changing lives

Charity Number 1163542

Lansiwyd ein canllaw arfer da Ymdopi’n Well sy’n
amlinellu duliau newydd o weithio: duliau sydd i’w
gweld ar waith yn y bartneriaeth gref rhwng Care &
Repair Cymru, RNIB Cymru ac Action on Hearing
Loss Cymru wrth i’r gwasanaeth Ymdopi’n Well gael
ei ddatblygu.
Gallwch ddarllen yr adroddiad llawn ar ein gwefan

Lansiwyd yr adroddiad gwerthuso a baratowyd
gan Sefydliad Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Cymru(WIHSC)
Gallwch ddarllen yr adroddiad llawn crynodeb
gweithredol a’r adroddiad terfynol ar ein gwefan
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Sut mae Ymdopi’n Well wedi
gwneud gwahaniaeth
Pobl a gafodd eu helpu

1,425
2,161
2,431

Pobl gyda nam
synhwyraidd a gafodd
eu helpu

1,129
1,387
1,621

Cynnydd yn incwm
aelwydydd
Gwerth atgyweiriadau/
gwerth gwaith
Atgyfeiriwyd atom yn
uniongyrchol gan Iechyd
(gofal sylfaenol/eilaidd)

Gwaith a gwblhawyd ar gyfer
cleientiaid Ymdopi’n Well
2016/17

2017/18

£96,966
£863,861
£1,322,777
£342,647
£477,220
£779,263
176
388
413
£159,000
£471,615
£780,303
2018/19

Gweithio gyda’r Gwasanaeth Adre o’r Ysbyty
(Ysbyty Tywysoges Cymru)

Meinir Woodgates (Uwch Weithiwr Achos, Adre
o’r Ysbyty, Gofal a Thrwsio Pen-y-bont ar Ogwr)

“Mae’n Gweithiwr Achos Ymdopi’n Well (Kelly)
yn fantais enfawr i’n gwasanaeth Adre o’r Ysbyty.
Mae Kelly’n gallu darparu adnodd ychwanegol i’r
rôl gwaith achos, o ran ei harbenigedd wrth ddelio
â chleifion gyda nam ar y synhwyrau. Mae ei rôl
yn amhrisiadwy yn enwedig i gleifion sydd newydd
gael diagnosis nam ar y synhwyrau, er enghraifft, ar
y ward strôc yn yr ysbyty. Mae cleifion yn bryderus
ynghylch cyflwr sy’n newid bywydau a sut byddan
nhw’n ymdopi adre. Mae Kelly’n gallu lleihau eu
pryderon gyda’r cyngor arbenigol y mae’n
ei ddarparu.”

www.careandrepair.org.uk
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Adre o’r Ysbyty i
Gartref Iachach
Tua diwedd Haf 2018, fe wnaethom gyflwyno
ymateb i ddogfen ymgynghorol Llywodraeth
Cymru ar Ddatblygu fframwaith polisi ar
gyfer gofal heb ei drefnu: “Pan fydd rhywbeth
annisgwyl yn digwydd i mi”.

Yr Ysbytai a’r Asiantaethau a gymerodd ran

O ganlyniad i’n hymateb cawsom wahoddiad i
gyflwyno cynigion ar gyfer cynllun peilot ‘adre
o’r ysbyty i gartref iachach’ mewn pump ysbyty.
Derbyniwyd ein cynnig ac yn gynnar yn Ionawr
buom yn cyfarfod Prif Swyddog Gofal a Thrwsio,
Llywodraeth Cymru a rheolwyr ysbytai lleol mewn
nifer o ysbytai i drafod sut y byddai’r cynlluniau
peilot yn gweithredu.
Yn y cyfarfodydd archwiliwyd syniadau ar gyfer
y ffyrdd gorau o gefnogi gwahanol ysbytai, a
rhoddwyd cyfle i ni drafod ein gwasanaethau yn
fwy manwl. Esblygodd ein cynnig wrth i’r cynllun
peilot ehangu, gyda Gweithwyr Achos o naw
Asiantaeth yn gweithio allan o 11 ysbyty.

•

Ysbytai Treforys a Chastell Nedd a Phort
Talbot - Gofal a Thrwsio’r Bae Gorllewinol

•

Ysbyty Llandochau – Gofal a Thrwsio
Caerdydd a’r Fro

•

Ysbyty Brenhinol Gwent - Gofal a
Thrwsio Casnewydd

•

Ysbyty Maelor Wrecsam - Gofal a Thrwsio
Gogledd Ddwyrain Cymru

•

Ysbytai Tywysog Cymru a Brenhinol
Morgannwg – Gofal a Thrwsio Cwm Taf

•

Ysbyty Glan Clwyd - Gofal a Thrwsio
Sir Ddinbych

•

Ysbyty Gwynedd - Gofal a Thrwsio Gwynedd
a Môn

•

Ysbyty Tywysog Philip - Gofal a Thrwsio
Sir Gaerfyrddin

•

Ysbyty Tywysoges Cymru - Gofal a Thrwsio
Pen-y-bont ar Ogwr

Gallwch ddarllen ein gwerthusiad o’r cynllun peilot ar ein gwefan

Straeon Cleientiaid
Derbyniwyd Mrs S (73 oed) i’r ysbyty ar ôl iddi
gael strôc. Ychydig cyn iddi gael ei rhyddhau
derbyniodd gweithiwr achos Adre o’r Ysbyty
i Gartref Iachach (H2HH) atgyfeiriad gan
Therapydd Galwedigaethol am ganllaw ar
y grisiau o flaen ei chartref. Cwblhawyd y
gwaith y diwrnod wedyn fel bod Mrs S yn gallu
dychwelyd adref yn ddiogel. Roedd Mrs S yn
derbyn credyd pensiwn ond ddim yn hawlio
unrhyw fudd-dal anabledd. Cyflwynwyd cais
am Lwfans Gweini a dyfarnwyd y lefel uwch
iddi sef £87.65 yr wythnos.
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Cafodd Mrs D (74 oed) ei derbyn i’r ysbyty ar ôl
iddi gwympo yn ei chartref a thorri ei phen-glin.
Derbyniodd y gweithiwr achos H2HH atgyfeiriad
5 diwrnod cyn y dyddiad pan oedd disgwyl i Mrs
D gael ei rhyddhau yn Chwefror 2019; roedd
wedi bod yn yr ysbyty am 64 diwrnod. Ymwelodd
Gweithiwr Achos H2HH â chartref Mrs D gyda’i
merch ar yr un diwrnod i gwblhau Gwiriad Cartref
Iach a gosodwyd dyfais Keysafe yn y cartref
y diwrnod hwnnw i wneud yn siŵr y byddai’n
medru gadael yr ysbyty’n ddiogel. Fodd bynnag,
dangosodd yr Asesiad Cartrefi Iach broblemau
sylweddol yn yr eiddo a fyddai’n creu risg uchel i
Mrs D gwympo ac efallai orfod mynd yn ôl i’r ysbyty.
Heb ymweliad cartref gan y gweithiwr achos
H2HH byddai Mrs D wedi cael ei rhyddhau i
gartref anaddas. Unwaith fod y problemau wedi
eu darganfod cafwyd datrysiadau yn fuan gan
leihau’r risg o fynd yn ôl i’r ysbyty.

Sut mae Adre o’r Ysbyty i Gartref
Iachach wedi gwneud gwahaniaeth
(drwy Atgyfeiriad GIG)

626

Safle Ysbyty

11

rhyddhau diogel o ysbyty

508

Nifer
Gwelliannau Cartref

Swyddi unigol
a gwblhawyd

Addasiadau cartref
a osodwyd

628
(£141,231)

910

460

Asesiadau Cartref Iach
(Asesiad FRAT/Cyngor
Gofal Iechyd Darbodus)

357

Helpu 320 o bobl
yn hawlio budd-daliadau ychwanegol yn werth

£120,472 y flwyddyn

Dyddiau gwely
a arbedwyd

Osgoi costau
gwely uwch i’r GIG

1,470

£376,716

Gwella Llif Cleifion

www.careandrepair.org.uk
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Help i Symud
Mae Gofal a Thrwsio Cymru wedi hyrwyddo
gwasanaethau cymorth newydd i helpu pobl hŷn
i symud ymlaen” i gartrefi mwy addas ers sawl
blwyddyn. Gwelwn hyn fel siwrnai sy’n rhoi dewis
i bobl hŷn seiliedig ar wneud y penderfyniadau
cywir ar eu rhan.
Canolbwynt i’n hyrwyddo oedd yr adroddiad
polisi Ein Hagenda Tai a gomisiynwyd gan
Grŵp Arbenigol gan y Gweinidog Tai ar y pryd,
Lesley Griffiths. Rhoddodd Care & Repair
Cymru dystiolaeth ysgrifenedig a llafar i’r Grŵp
Arbenigol, ac fe’u dyfynnwyd yn yr adroddiad
fel partner allweddol wrth ddatblygu a chyflenwi
gwasanaeth newydd o’r enw ‘Help i Aros, Help
i Symud’.
Yn Nhachwedd 2018, wedi cais llwyddiannus
i raglen Arloesi i Arbed Llywodraeth Cymru, fe
wnaethom ddechrau gweithio ar ein cynllun peilot
‘Help i Symud’ mewn partneriaeth gyda Gofal a
Thrwsio Pen-y-bont ar Ogwr i fodelu ac arloesi
gwasanaeth newydd a fydd yn cynnig cyngor,
cefnogaeth a chymorth ymarferol i helpu pobl hŷn
i symud pan nad yw eu cartrefi presennol bellach
yn gallu ateb eu hanghenion.
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Mae’r rhaglen gyllido yn cael ei rheoli gan
bartneriaeth rhwng NESTA, canolfan arloesedd
genedlaethol ac Y Lab, tîm ymchwil gwasanaeth
cyhoeddus Prifysgol Caerdydd.
Bydd cynllun peilot Help i Symud Pen-y-bont
ar Ogwr yn cyflenwi gwasanaeth sy’n cael ei
ffurfio gan ein hangen i ddysgu a deall: os a sut
y gallai’r fath wasanaeth weithio, a oes ganddo’r
gallu i ‘wella ac arbed’ a sut, os bydd yn llwyddo,
y gallem ledaenu’r gwasanaeth ledled Cymru.
Mae’r rhain yn uchelgeisiau mawr ar gyfer cynllun
peilot bach. Rydym wedi bod yn datblygu’r
cysyniad dros nifer o flynyddoedd, gan weithio’n
agos gyda’r Ganolfan Heneiddio Arloesol ym
Mhrifysgol Abertawe, yr asiantaethau Gofal
a Thrwsio sy’n bartneriaid i ni a rhanddeiliaid
allweddol mewn tai, gofal cymdeithasol ac
iechyd, yn ogystal â thrwy brofiad prosiect
cyffelyb yn digwydd yng ngogledd Cymru a
gwasanaeth cyfatebol yn Ffrainc.
Bydd y gwasanaeth yn helpu pobl i asesu eu
hanghenion tai, adnabod opsiynau, cynnig
cwnsela a chefnogaeth emosiynol, byddwn yn
asesu a yw’r prosiect yn gwella annibyniaeth,
iechyd a llesiant.

Yn ystod cyfnod 4 mis cynllun peilot
Help i Symud fe wnaed 61
o atgyfeiriadau i’r gwasanaeth
58

oddi wrth wasanaethau mewnol Gofal a
Thrwsio Sir Pen-y-bont ar Ogwr

21

19

Gwasanaeth
craidd

9

Gofal
sylfaenol

6

Ymdopi’n
Well

Adre o’r
Ysbyty

3

Cyffredinol/
Gweinyddol

3

oddi wrth
sefydliadau allanol

1

Gwasanaethau
cymdeithasol

1

Gwasanaethau
Sycamor

1

Heddlu

 edi symud neu yn y broses
W
o symud gyda chyngor a
chefnogaeth Help i Symud
dwys, 2, 3%
 ros i symud gyda chyngor
A
a chefnogaeth Help i Symud
dwys, 16, 26%

Defnydd o’r
gwasanaeth peilot
gan 61 achos a
atgyfeiriwyd

 to i benderfynu ynghylch
E
symud gyda chyngor a
chefnogaeth gymedrol Help i
Symud, 10, 16%
 enderfynu peidio â symud
P
ar ôl cyngor a chefnogaeth
ysgafn Help i Symud, 4,7%
 edi symud neu wrthi’n
W
symud gyda chyngor a
chefnogaeth ysgafn Help i
Symud, 14, 23%
 leient eto i ymateb neu
C
ailsefydlu cysylltiad ar ôl
cyfarfod atgyfeirio, 6,10%
Yr achos eto i’w agor, 9, 15%
www.careandrepair.org.uk
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Siarter Adeiladwyr
Fe wnaethom ddechrau gweithio ar ein prosiect
Siarter yn gynnar yn yr haf. Yn cael ei ariannu
gan Ymddiriedolaeth Feddygol Dunhill a gan
gydweithio ag asiantaethau lleol, nod y
prosiect yw:
• d
 iffinio’r safonau angenrheidiol ar gyfer ein holl
weithredwyr a chontractwyr;
• s icrhau fod anghenion pobl hŷn wrth galon
blaenoriaethau’n contractwyr;
• c ynyddu mynediad pobl hŷn at gontractwyr
gyda sicrwydd ansawdd;
• a
 nfon adeiladwyr anghyfrifol a thwyllwyr
gwelliannau tai allan o Gymru.
Yn ogystal â’r gwaith manwl i ddatblygu’r
Siarter ei hun, fe wnaethom ymuno gyda thîm
‘scambusters’ y Safonau Masnachu Cenedlaethol
a Phartneriaeth Cymru yn erbyn Sgamiau yn
yr hydref. Fe wnaethon ni gymryd rhan mewn
pedwar digwyddiad codi ymwybyddiaeth
cyhoeddus ledled Cymru a chyfrannu at
uwchgynhadledd sgamiau genedlaethol yn cael
ei noddi gan Lywodraeth Cymru yn Stadiwm
Liberty, Abertawe.
Bydd gwaith datblygu’r Siarter Contractwyr
yn parhau yn 2019/20 wrth i ni weithio drwy’r
prosesau manwl sydd eu hangen ar gyfer
rhoi sicrwydd ansawdd i bawb sy’n gweithio
yng nghartrefi’n cleientiaid, o dasgmyn a
gweithredwyr mewnol yr Asiantaethau Gofal
a Thrwsio eu hunain i’r contractwyr lleol a
chenedlaethol sy’n gweithio gyda ni. Rydym
eisiau gwneud yn siŵr fod gan bobl hŷn fynediad
parod at y bobl a’r gwasanaethau o ansawdd
uchel sydd eu hangen i drwsio, cynnal ac addasu
eu tai, a’u gwneud yn llai bregus ar gyfer wynebu
twyllwyr a manteiswyr ar garreg y drws.
Yn Ionawr, buom yn siarad yng nghynhadledd
Ymddiriedolaeth Feddygol Dunhill, ‘Tai ar
gyfer poblogaeth sy’n heneiddio’ yn Sefydliad
Brenhinol y Penseiri yn Llundain, ar yr achos
dros addasiadau a gwaith Gofal a Thrwsio yng
Nghymru, gan helpu i rannu’n dysg ac arferion da
gyda chenhedloedd eraill y Deyrnas Unedig.
15 Adolygiad Blynyddol 2018-19

Ein Siarter...
yn nodi’r safonau uchel y gall cleientiaid
eu disgwyl gan Gofal a Thrwsio.
Caiff ein gwasanaethau ymarferol eu
cyflwyno gan dîm o weithwyr y gall pobl
hŷn ymddiried ynddynt. Mae’n cynnwys ein
staff ein hunain yn ogystal â chontractwyr
lleol a chwmnïau cenedlaethol arbenigol.
Mae blaenoriaethau pobl hŷn wrth galon ein
gwaith. Rydym yn mesur sicrwydd ansawdd
pawb sy’n gweihtio i ni a’r gwaith a wnânt
drostynt. Mae barn ein cwsmeriaid yn
ganolog i’r broses sicrwydd honno.

Codi Arian a Chynhyrchu Incwm
Cynnal gwasanaethau, datblygu prosiectau newydd,
a mynd i’r afael ag anghenion sydd heb eu hateb
£55,830 wedi ei godi ar gyfer
ein cronfa ‘Cartref Iach i
Bobl Hŷn trwy ‘The Big Give’
ac EST Energy Redress.

£25,412 ar gyfer ein prosiect
‘Ymladd Tlodi’, trwy EST
Energy Redress

£15,000 gan y rhaglen
Arloesi i Arbed Llywodraeth
Cymru i ddatblygu’n
gwasanaeth ‘Help i Symud’
newydd ym Mhen-y-bont
ar Ogwr
£25,165 o incwm heb
gyfyngiad, gan gynnwys
partneriaeth gorfforaethol
Wales and West Utilities

£15,000 gan Sobell
Foundation i gefnogi gwaith
codi arian gan Gofal a
Thrwsio ledled Cymru

Dafydd yr
Adeiladwr Gorau
yng Nghymru
ar ei deithiau o
amgylch Cymru
i helpu i godi
ymwybyddiaeth
o’r
gwasanaethau
gwych sy’n cael
eu darparu gan
asiantaethau
lleol Gofal a
Thrwsio
Ein cydlynydd
Attic Project
Charlie Powell
yn cyfnewid
llwch am fwd
wrth fynd i’r
afael â’r Tough
Mudder
Clair Stevenson
fynd ar her
anferth
Marathon yr
Wyddfa.

Hefyd fe wnaethom…
• B
 arhau i adeiladu ‘Cyfeillion Gofal a Thrwsio’ fel dull ar gyfer codi arian gan unigolion a’r
gymuned, gyda 298 o unigolion yn cymryd rhan.
• Datblygu partneriaethau gyda Rockwool a John Lewis
• Helpu Asiantaethau Gofal a Thrwsio gyda cheisiadau am arian
• Trefnu gwahanol heriau a digwyddiadau codi arian
Mae gan Care & Repair Cymru agwedd broffesiynol tuag at godi arian a gwaith canllawiau a
safonau Cod Ymarfer Codi Arian a’r Rheoleiddiwr Codi Arian.
www.careandrepair.org.uk
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Elusen y Noson yng Ngwobrau Busnes De
Cymru 2018 a gododd y swm hael o £500.

Incwm
Asiantaethau Gofal a Thrwsio
Incwm Ymddiriedolaethau a
Sefydliadau
Cyfraniadau a Blychau
Casglu
Digwyddiad Nawdd
Partneriaeth Wales & West
Utilities
Incwm arall codi arian
Chynhyrchu Incwm

£

%

8,034
17,750

8%
18%

4,233

1%

987
20,000

1%
21%

1,000
44,342
96,347

1%
46%

£
Gwariant
Gwariant Uniongyrchol
Gwariant Uniongyrchol –
Digwyddiad Noddedig
Costau staff
Costau eraill
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Fe wnaeth gwesty Radisson Blu ein gwahodd
i fod eu dewis elusen ar gyfer digwyddiad
Diwrnod Beaujolais a gododd £1,796

977
460
34,404
12,131
47,972

Adolygiad ariannol
Daw’r wybodaeth ariannol o ddatganiadau ariannol llawn Care & Repair
Cymru am y flwyddyn a ddiweddodd 31 Mawrth 2019, a gymeradwywyd
gan y Bwrdd Rheoli ar 16 Gorffennaf 2019.

Cyfanswm Incwm
Llywodraeth Cymru
Y Loteri Fawr - Pawb a’ii Le
Cronfeydd Caledi
Incwm Hyfforddiant a
Chynadleddau
Gweithgareddau codi arian
Incwm buddsoddi
Cyllid Prosiect

£
923,275
170,655
61,970
28,194

%
66.5%
12.3%
4.5%
2.0%

96,347
9,165
98,936
1,388,542

6.9%
0.7%
7.1%

Cyfanswm gwariant
Codi arian
Costau staff
Costau rheoli
Costau swyddfa
Hyfforddiant a recriwtio
Dibrisiant
Costau gweithredol
Costau uniongyrchol
Costau cefnogi
Cronfeydd Caledi
Costau uniongyrchol Attic
Project
Costau uniongyrchol
Ymdopi’n Well
Costau uniongyrchol Siarter
Gofal a Thrwsio
Cynlluniau peilot Adre
o'r Ysbyty
Cynlluniau Peilot Help i
Symud

£
47,972
354,819
7,806
67,108
4,448
8,175
20,913
48,364
2,765
62,731
170,655

%
3.7%
27.1%
0.6%
5.1%
0.3%
0.6%
1.6%
3.7%
0.2%
4.8%
13.0%

395,412

30.2%

18,939

1.4%

72,146

5.5%

27,500

2.1%

1,309,753
www.careandrepair.org.uk
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Adolygiad ariannol
Gwariant Gwasanaethau Craidd
Costau staff
Costau rheoli
Costau swyddfa
Hyfforddiant a recriwtio
Costau gweithredol
Costau uniongyrchol

£
354,819
7,806
67,108
4,448
25,438
48,364
507,983

%
69.8%
1.5%
13.2%
0.9%
5.0%
9.5%

Incwm Llywodraeth Cymru
Gwasanaeth Craidd
Gwasanaeth Ymdopi.n Well
Gwasanaeth Cartrefi Cynnes
ar Bresgripsiwn

£
507,863
395,412
20,000
923,275
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%
55.01%
42.83%
2.17%

Adolygiad Ariannol o
Gronfeydd Caledi
Gwnaethom gais am gyllid a gweithredu gwahanol gronfeydd caledi - Health through
Warmth (mewn partneriaeth gydag nPower), Diogelwch Nwy (mewn partneriaeth
gydag Elusen a Sefydliadau Gas Safe a Cartrefi Iach i Bobl Hŷn (gydag arian a
godwyd trwy’r Big Give).
Mae’r cronfeydd ar gael i weithwyr achos o Asiantaethau Gofal a Thrwsio ledled
Cymru ymgeisio amdanynt ar ran cleientiaid sy’n cwrdd â meini prawf y cynllun ac
angen cymorth ariannol tuag at gost mesurau cynhesu ac insiwleiddio.

Cronfeydd Caledi - Incwm
Health Through Warmth
Cronfa Diogelwch Nwy
Cartrefi Iach ar gyfer
Pobl Hyn

£
36,070
18,289
7,611

%
58.21%
29.51%
12.28%

61,970

Cronfeydd Caledi - Gwariant
Health Through Warmth
Cronfa Diogelwch Nwy
Cartrefi Iach ar gyfer
Pobl Hyn

£
36,070
18,289
8,372

%
57.50%
29.15%
13.35%

62,731

Sut mae’r cronfeydd hyn wedi
gwneud gwahaniaeth
Health Through Warmth
Cronfa Diogelwch Nwy
Cartrefi Iach ar gyfer
Pobl Hyn

Total Clients
Helped
56
85
32

Average spend
per client
644.11
215.16
237.84

www.careandrepair.org.uk
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Canlyniadau allweddol i
bobl hŷn
Yn y pen draw, yn 2018/19, helpodd ein
gweithgareddau uniongyrchol, codi arian,
arweinyddiaeth a chefnogaeth i Asiantaethau Gofal
a Thrwsio i gyflenwi’r canlyniadau hyn i bobl hŷn yn
byw mewn tai gwael:

Helpu cyfanswm o 26,733 o
bobl, 31% o’r rheini’n byw ar eu
pennau eu hunain

Cyfartaledd oed cleientiaid yn
76, tra bod 10% yn 90
neu drosodd

18,694 o orchwylion wedi eu
cwblhau gan helpu i atal baglu a
syrthio yn y cartref

1,610 o bobl wedi eu helpu i
gynyddu eu hincwm cartref,
gyda chyfanswm o £6,060,182
gan gynnwys budd-daliadau
heb eu hawlio.

792 o ymyriadau neu orchwylion
a helpodd i wneud cartrefi pobl
hŷn yn gynhesach a rhatach
i’w cynhesu

Gwerth cyfanswm o £13.2m
o welliannau Gofal a Thrwsio
wedi ei gwblhau

21 Adolygiad Blynyddol 2018-19

Key outcomes for older people

16,951 o bobl wedi derbyn
cymorth o’r Rhaglen
Addasiadau Brys, 25% o’r
rheini wedi helpu pobl i gael eu
rhyddhau’n gynt o ysbytai.

86% o gleientiaid Rhaglen
Addasiadau Brys yn dweud
wrthym fod eu hansawdd bywyd
wedi gwella, a 89% yn dweud y
byddent yn cymeradwyo Gofal a
Thrwsio i bobl eraill

Cyfanswm o 2,433 o bobl wedi
eu helpu trwy’n gwasanaeth
Ymdopi’n Well, 63% o’r rhain
gyda nam ar y synhwyrau.

Gwerth cyfanswm o £780,303 o
waith wedi ei gwblhau ar gyfer
cleientiaid Ymdopi’n Well

£1,332,777 o gynnydd yn
incwm aelwyd cleientiaid
Ymdopi’n Well gan gynnwys
budd-daliadau heb eu hawlio

146 o bobl wedi eu hatgyfeirio
at yr Attic Project a 955 bag o
eiddo wedi eu clirio o dai
pobl hŷn

www.careandrepair.org.uk
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Heriau ac
uchelgeisiau’r dyfodol
Gyda llymder ariannol yn parhau, Brexit heb
ei ddatrys ac ansicrwydd wleidyddol, rydym yn
cydnabod her hyn i’r trydydd sector, gyda rhan o’r
gwasanaethau cyhoeddus ehangach yn parhau i
wynebu heriau ariannol mawr.

Ein huchelgeisiau a dyheadau strategol.

Byddwn yn mynd i’r afael â hyn yn gadarn,
gyda ffocws parhaus ar gyflwyno’r achos
dros ein buddiolwyr, gweithio i warchod cyllid
grant a pharhau i ganolbwyntio ar godi arian
a chynhyrchu incwm i gynnal a thyfu ein
gwasanaethau.

• M
 arw ym misoedd y gaeaf am ei bod nhw’n
byw mewn cartref oer

Mae’r cyllid ar gyfer “Ymdopi’n Well” yn dod i ben
ym Mawrth 2020, a byddwn yn cyflwyno cais am
3 blynedd arall o gyllid gan Grant Gwasanaethau
Cymdeithasol Cynaliadwy Llywodraeth Cymru yn
ystod y flwyddyn, gyda’r nod o dyfu ac ehangu’r
gwasanaeth partneriaeth unigryw hwn.
Mae’n cyllid Loteri Fawr ar gyfer yr Attic Project
i ddod i ben ym Medi 2020, a thros y 12 mis
nesaf byddwn yn datblygu cynlluniau i gefnogi
gweithgareddau tacluso a chrynhoi trwy archwilio
posibiliadau ar gyfer mentrau cymdeithasol
yn ogystal â grantiau, ymddiriedolaethau
a sefydliadau, ac archwilio a fyddai Gofal
Cymdeithasol, Iechyd neu gyrff eraill yn
comisiynu gwasanaethau tebyg gennym ni.
Byddwn hefyd yn parhau i archwilio cyllid
parhaus ac estynedig ar gyfer “Adre o’r Ysbyty i
Gartref Iachach” a “Help i Symud”.
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Dydyn ni ddim yn fodlon derbyn y dylai unrhyw
berson hŷn fod yn:
• Byw mewn tŷ anaddas ar gyfer eu hanghenion

• B
 yw mewn tŷ sy’n beryglus neu’n anaddas i
bobl fyw ynddo, neu
• B
 yw heb addasiadau angenrheidiol, neu orfod
aros yn rhy hir amdanynt, i’w galluogi i fyw
gydag urddas yn eu cartref eu hunain
I sicrhau hyn, rydym wedi gweithio gydag
Asiantaethau Gofal a Thrwsio i ddatblygu
Strategaeth 5 Mlynedd ar gyfer y mudiad Gofal a
Thrwsio 2018-23 a lansiwyd gennym ym
Medi 2018.
Mae’r strategaeth yn amlinellu’r cyfeiriad y mae’r
mudiad Gofal a Thrwsio yn ei ddilyn i barhau i
fynd i’r afael ag anghenion tai pobl hŷn, ac i’w
helpu i fyw’n annibynnol mewn cartrefi cynnes,
diogel a hygyrch.

Cartrefi Iach ar gyfer
Pobl Hŷn 2018-23
AMCANION STRATEGOL

1
2

Tyfu ein gwasanaethau presennol sy’n helpu pobl hŷn i fyw’n
annibynnol yn eu cartrefi eu hunain.

3

Gweithio mewn partneriaeth agos gyda Llywodraeth Cymru,
gan wella’r ffordd yr ydym yn defnyddio’n harbenigedd, ymchwil,
data a gwerthuso i hyrwyddo achos pobl hŷn o ran anghenion tai,
gwarchod ein cyllid grant, cryfhau’n hachos dros gefnogaeth, a
dylanwadu ar bolisi tai cenedlaethol gwell i bobl hŷn.

4

Gwella ein hymgysylltu gyda Byrddau Iechyd Lleol,
Llywodraeth Leol a Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol, fel y
gallwn ymgysylltu’n llawn gyda’r agenda integreiddio, y Ddeddf
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant, gofal iechyd darbodus,
Deddf Cenedlaethau'r Dyfodol, Cymru Iachach, gwneud achos
grymus dros Iechyd a chyllid arall i gefnogi Adre o’r Ysbyty,
presgripsiynau cymdeithasol, a rhaglenni rhagweithiol fel
Ymdopi’n Well.

5

Bod yn ddychmygus a strategol, gwrando ar leisiau pobl hŷn,
a bachu cyfleoedd i wella gwasanaethau ar gyfer cenedlaethau
hŷn y presennol a’r dyfodol trwy groesawu’r oes ddigidol,
technoleg newydd a datrysiadau newydd i gwrdd ag anghenion
tai, a hyrwyddo datblygiad cymunedau oed-gyfeillgar.

6

Bod yn gryfach, gwytnach a mwy cynaliadwy a helpu mwy o
bobl trwy ychwanegu at y cyllid presennol gyda mwy o ariannu
gan fentrau cymdeithasol, gan ddod yn elusen genedlaethol
fawr gydnabyddedig yn cael ei chefnogi gan gyfraniadau unigol,
rhoddion gwaddol, cynnydd mewn cyllid Ymddiriedolaeth, a
chefnogaeth gorfforaethol.

7

Ymgeisio am grantiau cenedlaethol mawr a chontractau sy’n
cefnogi ein huchelgais i helpu mwy o bob hŷn i fyw’n annibynnol
mewn cartrefi cynnes, diogel a hygyrch gan weithio mewn
partneriaeth gydag eraill pan fydd hynny’n cynnig y ffordd orau i
ddarparu gwasanaethau a’u cyflenwi yn gost effeithiol.

8

Bod yn sefydliadau sy’n cael eu rheoli’n dda, gyda staff medrus
a dyfeisgar, diwylliant o ddysgu a gwella, gweithredu hyfforddiant
achrededig a sicrwydd ansawdd, a chydweithio fel mudiad cyfan i
gefnogi gwasanaethau ansawdd uchel ledled Cymru.

Ehangu a datblygu gwasanaethau gwybodaeth a chymorth
newydd sy’n cynyddu gwybodaeth a dewis ynghylch opsiynau tai
wrth i bobl dyfu’n hŷn, a darparu gwasanaeth “Cymorth i Symud”
os mai dyna’u dymuniad.

www.careandrepair.org.uk
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Llywodraethiant
Mae ein Bwrdd Ymddiriedolwyr yn cynnwys
11 aelod (9 wedi’u penodi gan CRC a 2 aelod
o’r Grŵp Cynrychioladol o Gadeiryddion
Asiantaethau), 2 aelod cyfetholedig a
5 sylwedydd.
Mae’r Bwrdd yn cyfarfod bedair gwaith y flwyddyn
ac yn gyfrifol am reoli materion busnes Gofal a
Thrwsio Cymru o ran:
• Gosod polisi
• Cynllunio
• Gosod targedau/monitro perfformiadau
• Cyfrifoldebau rheolaeth ariannol a chyfreithiol

I gefnogi’r Bwrdd yn ei waith mae gennym hefyd
bwyllgor Cyllid a Risg gyda’r cyfrifoldeb sy’n
cael ei ddirprwyo gan Fwrdd yr Ymddiriedolwyr i
fonitro a goruchwylio’r sefyllfa ariannol bresennol
ac i’r dyfodol a’r risgiau cysylltiedig i’r Elusen,
cymryd trosolwg ar drefniadau archwilio mewnol
ac allanol gan gynnwys trefnu adolygiad o
gynlluniu ac adroddiadau ac adrodd ar hyn i
Fwrdd yr Ymddiriedolwyr. .
Mae ymddiriedolwyr hefyd yn eistedd ar grŵp
llywio’r Attic Project a goruchwylio strategaeth
gyffredinol, rheoli risg, materion cyllido,
canlyniadau perfformio ac asesu, cyfathrebu,
Cysylltiadau Cyhoeddus a Marchnata, Datblygu
Partneriaethau Lleol a Chenedlaethol ac
Ymgysylltiad Defnyddwyr gwasanaeth. .
Rhestrir isod yr aelodau bwrdd a wasanaethodd
yn y flwyddyn hyd 31 Mawrth 2019.

Ymddiriedolwyr
Rachel Rowlands,
Cadeirydd Unigol
(hyd at 26.9.18)
Jocelyn Davies,
Is Gadeirydd (hyd at 26.9.18)
Cadeirydd (ers 26.9.18)
Saz Willey,
Trysorydd
Is Gadeirydd (hyd at 26.9.18)
Unigol
Rhodri Davies
Unigol
Denise Hines-Jones
Unigol
Maggie Berry
Cynrychiolydd Asiantaethau
(Hyd at 26.9.18)
Victor Williams
Cynrychiolydd Asiantaethau
(Hyd at 26.9.18)
Elizabeth Warwick
Unigol
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Ymddiriedolwyr
Clare Stowbridge
Unigol
John Lord
Unigol
Samantha Parry
Cynrychiolydd Asiantaethau
(hyd at 6.11.18)
Sally Davies
Cynrychiolydd Asiantaethau
(hyd at 6.11.18)

Blwyddyn mewn Lluniau

Derbyn gwerth £5,000 o gyllid
gan y Screwfix Foundation.

Tîm Gwirfoddoli yr Attic Project
yn cael ei enwebu am wobr.

Prif Weithredwr a Thrysorydd Care & Repair
yn bresennol yn lansiad yr Adolygiad Seneddol
yn San Steffan ble cyfeiriwyd at Care & Repair
Cymru fel enghraifft o arfer da.

Juliet, Swyddog Datblygu
Prosiect, yn siarad mewn
cynhadledd Ymddiriedolaeth
Feddygol Dunhill, ‘Tai ar gyfer
poblogaeth sy’n heneiddio’ yn
Sefydliad Brenhinol y Penseiri
yn Llundain.

Mae Wythnos Ymwybyddiaeth
o Syrthio 2019 wedi profi’n
llwyddiant mawr unwaith eto
trwy dynnu sylw at y neges
bwysig nad yw cwympo yn rhan
anochel o fynd yn hŷn.

Derbyniodd ein Pennaeth Perfformiad Asiantaeth
a Chyllid a Chadeirydd y Tasglu Syrthio
Cenedlaethol ddwy wobr Cymuned Gwella
Parhaus Cymru Gyfan (AWCIC) am waith ar
atal syrthio.

Gwobrau Busnes De Cymru
wedi’i ddewis elusen.

Y tîm yn dod yn
Gyfeillion Dementia.
www.careandrepair.org.uk
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Cydnabyddiaeth cefnogwyr,
cyfranwyr a chyllidwyr
Diolch o galon i bob un ohonoch sydd wedi’n helpu trwy’r flwyddyn. Mae’r rhain yn cynnwys
partneriaid, cyfranwyr ac aelodau masnachol a’n galluogodd i barhau i helpu pobl hŷn yng
Nghymru i fyw’n annibynnol mewn cartrefi cynnes, diogel a hygyrch
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Care & Repair Cymru

www.careandrepair.org.uk
ddod o hyd i ni ar

www.careandrepair.org.uk
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