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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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Rhagair y Cadeirydd a’r
Prif Weithredwr
Rydym yn falch iawn o gyflwyno Adroddiad Blynyddol Care & Repair Cymru am 2019/20. Bydd yr
Adroddiad yn rhoi trosolwg o’n sefydliad, gwasanaethau, prosiectau a gweithgareddau, ac yn
dangos sut y mae ein gwaith yn helpu i wella iechyd a llesiant miloedd lawer o bobl hŷn ar draws
Cymru.
Ein Sefydliad
Mae’r dyfarniad “Trusted Charity” yn ddyfarniad sy’n cael ei gydnabod trwy’r Deyrnas Unedig, a
gyflawnir trwy asesiad allanol, sy’n ymdrin â’r holl feysydd hanfodol angenrheidiol ar gyfer rheoli a
llywodraethu elusen yn effeithiol. Mae’r dyfarniad yn cynnig dilysiad allanol i ddefnyddwyr
gwasanaeth a chyllidwyr allanol o ansawdd a hygrededd sefydliad. Rydym felly yn falch iawn ein
bod wedi ymgeisio am yr achrediad hwn a’i dderbyn yn ystod y flwyddyn.
Ar gyfer y rhan helaethaf o’r flwyddyn, roedd y tîm yn gweithredu trwy strwythur staffio sydd wedi
bod yn ei le ers rhai blynyddoedd. Fodd bynnag, oherwydd bod ein Pennaeth Datblygu Busnes ar
fin ymddeol ar ddiwedd Mawrth 2020, ysgogodd hynny adolygiad bychan o’n strwythur staffio tua
diwedd 2019. Cymeradwyodd yr ymddiriedolwyr rai newidiadau yn y rolau swyddi a llinellau adrodd,
ynghyd â recriwtio i ddwy swydd newydd (Swyddog Datblygu Busnes a Swyddog Cysylltiadau
Cyhoeddus, Cyfathrebu a Marchnata) a dileu’r swydd Pennaeth Datblygu Busnes, a gwblhawyd
erbyn diwedd Mawrth 2020.
Fe ddigwyddodd rhai newidiadau sylweddol i’r Bwrdd hefyd yn dilyn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol
a Chyfarfod Cyffredinol Arbennig ym Medi 2019. Ymddiswyddodd y Cadeirydd blaenorol, Jocelyn
Davies, o’r Bwrdd, ac fe’i holynwyd gan ein Cadeirydd newydd, Saz Willey, a benodwyd o blith yr
ymddiriedolwyr presennol. Ymddiswyddodd un aelod o’r Bwrdd, Dee Hines Johnson, ynghyd ag
aelod o’r Bwrdd am gyfnod hir, a’n Cynghorydd, Lorraine Morgan. Etholwyd tri ymddiriedolwr
newydd - Andrew Vye, Sally Davies a Maggie Berry, a phenodwyd Trysorydd newydd (John Lord)
a’r Is-gadeirydd (Maggie Berry) gan y Bwrdd.
Ein Prosiectau a’n Partneriaethau gydag Asiantaethau Gofal a Thrwsio
Mae ein partneriaeth gydag Asiantaethau Gofal a Thrwsio,
hyrwyddo eu gwaith, rhoi cefnogaeth iddyn nhw sy’n hyrwyddo
cysondeb, ansawdd, blaengaredd ac arfer da, ynghyd â
chefnogi’r ceisiadau grant craidd hyn a rhoi adroddiadau ar
ganlyniadau i Lywodraeth Cymru, yn rhan bwysig o’n
gweithgaredd elusennol. Ar draws y sector, cyflawnwyd dros
£13.4m o waith trwsio a gwella cartrefi, gwnaed dros 19,000 o
Addasiadau Ymateb Cyflym, a chafodd dros 31,000 o bobl
hŷn help i aros i fyw’n annibynnol gartref.
Yn ystod 2019/20, buom yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar eu Fframwaith Ansawdd
Gwybodaeth a Chyngor (IAQF Cymru), a gydag Asiantaethau Gofal a Thrwsio i ddatblygu dull
cyffredin o ran sicrhau ansawdd. Fel sector, rydym wedi cytuno i weithio tuag at gyflawni’r Safon
Ansawdd Cyngor (AQS), un o’r cynlluniau sicrhau ansawdd sy’n achredu IAQF Llywodraeth Cymru,
ac rydym wedi cefnogi Asiantaethau ar y gwaith hwn, a fydd yn helpu i ymwreiddio ansawdd a
chysondeb ymhellach yn ein gwaith.

Trefnwyd a hwyluswyd Rhwydweithiau
cyson gennym- y Fforwm Arweinyddiaeth i
Gadeiryddion a Phrif Swyddogion
Asiantaethau, Fforymau Prif Swyddogion,
Rhwydweithiau Gweithwyr Achos (Craidd,
Ymdopi’n Well ac Adre o’r Ysbyty i Gartref
Iachach) a Rhwydweithiau Swyddogion
Technegol. Mae’r rhain yn bwysig i’n helpu i
gytuno ar ddiben cyffredinol a chysondeb a’u
cynnal ar gyfer y gwasanaethau craidd yr
ydym yn eu darparu ar draws Cymru, yn
ogystal â helpu i rannu blaengaredd ac arfer
da.

Cyflawnwyd pedwaredd flwyddyn ein gwasanaeth
“Ymdopi’n Well” (trwy gyllid Grant
Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy), gan
roi canlyniadau cadarn oedd yn helpu pobl hŷn
bregus, yn arbennig y rhai â phroblemau
synhwyraidd, i fyw’n annibynnol yn eu cartrefi eu
hunain. Ar yr un pryd, rydym wedi cryfhau ein
gweledigaeth ar gyfer gwasanaeth ehangach i
bobl hŷn sydd â dementia neu sydd wedi dioddef
strôc trwy weithio gyda phartneriaid newydd yn y
Gymdeithas Strôc ac Alzheimers Cymru, yn
ogystal â’n partneriaid presennol yn RNIB Cymru
ac Action on Hearing Loss Cymru.

O ran sicrhau cyllid prosiectau ar gyfer
Asiantaethau a datblygu gwasanaethau
newydd, fe wnaethom gyhoeddi ein
gwerthusiad o’r cynllun peilot gwasanaeth
Adre o’r Ysbyty i Gartref Iachach; “Cysylltu
Iechyd a Thai: Canlyniadau Gwell i Bobl
Hŷn”, gan ddadlau’n llwyddiannus dros gyllid
cenedlaethol i gefnogi’r gwasanaeth newydd
am flwyddyn lawn, mis Ebrill 2019 hyd fis
Mawrth 2020. Llwyddwyd i gael cyllid o
£750,000 gan Grŵp Iechyd a Gwasanaethau
Cymdeithasol Llywodraeth Cymru a’r
Gyfarwyddiaeth Dai i helpu i gyflawni
canlyniadau pwysig i gleifion hŷn, gan eu
galluogi i gael eu rhyddhau yn gyflymach ac
yn ddiogel o’r ysbyty i gartref diogel, cynnes,
lleihau’r nifer sy’n gorfod mynd yn ôl i’r
ysbyty, a gwella’r llif o gleifion. Fe wnaethom
helpu 3771 o gleifion gyda’r gwasanaeth
hwn, ac rydym yn amcangyfrif ein bod wedi
arbed 16,590 o ddyddiau gwelyau, gyda 99%
yn dweud bod y gwasanaeth wedi eu helpu i
ddychwelyd adref a byw’n annibynnol.

Cyflwynwyd cais pellach am grant gennym yn
amlinellu’r weledigaeth ehangach hon i’r cylch
ymgeisio newydd am gyllid Grant Gwasanaethau
Cymdeithasol Cynaliadwy Llywodraeth Cymru yn haf
2019. Roeddem yn llwyddiannus gan gael cyllid o
£2.1m dros 3 blynedd o 2020/21 i 2022/23. Mae hyn
yn galluogi Care & Repair Cymru i barhau i ariannu’r
13 Asiantaeth Gofal a Thrwsio i gyd i gyflogi
Gweithwyr Achos Ymdopi’n Well dros y cyfnod hwn.

Cychwynnwyd ar drydedd flwyddyn yr Attic
Project, sy’n cael ei ariannu gan Gronfa
Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Mae’r
prosiect yn bartneriaeth gyda Cymru
Ddiogelach, Gofal a Thrwsio Caerdydd a’r Fro,
a Gofal a Thrwsio Casnewydd ac ers 2017
mae wedi helpu cannoedd o bobl hŷn i
dacluso eu cartrefi, galluogi pobl i fyw’n
annibynnol yn ddiogel a chefnogi pobl i gadw’r
atgofion gwerthfawr sydd ynghlwm â’u heiddo
a lleihau unigrwydd cymdeithasol trwy
wasanaeth atgofion. Ein pwyslais yn y
drydedd flwyddyn oedd cwblhau’r prosiect yn
llwyddiannus gyda strategaeth adael oedd yn
canolbwyntio ar reoli rhestr aros a sicrhau bod
pawb oedd wedi holi am y gwasanaeth yn cael
cefnogaeth cyn i’r prosiect ddod i ben yn
2020.

Fe wnaethom barhau â’n gwaith Prosiect Siarter
Adeiladwyr, 14 mis, gyda £40,000 o gyllid gan
Ymddiriedolaeth Feddygol Dunhill, gan weithio gyda
Swyddogion Technegol Asiantaethau i ddynodi dulliau
gweithredu cyffredin ac arfer da mewn dethol, trosolwg
a rheoli contractwyr lleol i weithio yng nghartrefi pobl
hŷn a hyrwyddo dull gweithredu seiliedig ar ansawdd
yng ngwasanaethau technegol Gofal a Thrwsio. Cafodd
rhan olaf y gwaith hwn ei ohirio oherwydd pandemig
Covid-19 a daw i ben yn 2020/21.
Fe sicrhawyd cyllid a gweithredwyd pedair cronfa galedi
gennym – Lles trwy Wres (mewn partneriaeth ag
nPower), Diogelwch Nwy (mewn partneriaeth â’r
Elusen a’r Ymddiriedolaeth Gas Safe), Diogelwch
Trydanol (mewn partneriaeth ag Electrical Safety First)
a Chartrefi Iach i Bobl Hŷn (gyda chyllid yn cael ei godi
trwy’r Big Give, yr Energy Redress Fund, Julian Hodge
Bank a’r WG Edwards Foundation).

Ni fyddai unrhyw adolygiad blynyddol o 2019/20 yn gyflawn heb grybwyll y pandemig Coronafeirws a
gychwynnodd effeithio arnon ni i gyd mor ddwys yn ystod wythnosau olaf y flwyddyn. Cyflawnwyd llawer o
waith dwys i baratoi CRC fel sefydliad, ynghyd â rhoi cefnogaeth sector i Asiantaethau Gofal a Thrwsio i
barhau i gyflawni eu gwasanaethau wrth i gyfnod clo cenedlaethol gychwyn ar ddiwedd Mawrth, a
chysylltu ar ran y sector â Llywodraeth Cymru fel ein prif ariannydd ar sut y gallem barhau i weithio yn
ddiogel dros bobl hŷn. Cyflawnwyd canllawiau cenedlaethol ar PPE, asesu risg a chanllawiau gweithio’n
ddiogel i Asiantaethau, gan ganfod, ariannu a chyflenwi PPE yn ddwys ar ddiwedd y flwyddyn. Gyda
Covid-19 yn tra-arglwyddiaethu wrth i ni symud i 2020/21, rydym yn falch o’r gwaith y gwnaethom
ddechrau ei gyflawni, ac yn hyderus y byddwn yn gallu parhau i gefnogi pobl hŷn fregus a Gofal a Thrwsio
fel sector i wynebu’r heriau sicr sydd o’n blaenau.
Fel Cadeirydd a Phrif Weithredwr Care & Repair Cymru, byddem yn hoffi diolch i bawb a fu’n
ymwneud â’n gwaith yn ystod 2019/20, yn benodol yr Asiantaethau Gofal a Thrwsio, Llywodraeth
Cymru, partneriaid cenedlaethol a lleol, partneriaid trydydd sector, a’n holl gyllidwyr.
Fe fyddem hefyd yn hoffi diolch i’r tîm staff yn Care & Repair Cymru am eu gwaith caled yn darparu
amrywiaeth o wasanaethau gwahanol, ac am wneud cymaint o wahaniaeth i ansawdd bywyd pobl hŷn ar
draws Cymru.

Saz Willey
Cadeirydd

Chris Jones
Prif Weithredwr

Cynrychiolaeth ac
Eirioiaeth Polisi Bobl Hŷn
Gwnaed gwaith sylweddol i ddylanwadu ar bolisi newydd y llywodraeth, cynrychioli anghenion pobl
hŷn, a rhannu’r newyddion diweddaraf am bolisïau allweddol ac arfer da gydag Asiantaethau Gofal
a Thrwsio.
Ymgysylltu ac ymatebion ffurfiol i
Lywodraeth Cymru:
•

Adolygiad o Bartneriaethau Strategol

•

Mesur Cynnydd Cenedl

•

Trafodaeth Comisiwn Cydraddoldeb a
Hawliau Dynol Cymru am Ddyletswydd
Cymdeithasol-Economaidd y Ddeddf
Gydraddoldeb

•

Adroddiadau ffurfiol, a dogfennau trafod:
•

Iachach a chyflwyniad yn y Bwrdd Rhaglen
Genedlaethol ar gyfer Gofal Heb ei Gynllunio
•
•

Research Establishment ar gyfer Adre o’r
•

•

Gofal Integredig

•

•

Etholiad Cyffredinol 2019: Beth allai
maniffestos y pleidiau ei olygu i Gofal a
Thrwsio

•

Grant Cymorth Tai

•

Erthygl i’r Welsh Housing Quarterly

•

Y Sector Rhentu Preifat yng Nghymru

•

Tlodi Tanwydd

•

Y Gronfa Cynghori Sengl

•

Fframwaith Ansawdd Gwybodaeth a
Chyngor Llywodraeth Cymru
Datgarboneiddio Tai Cymru

Adroddiad Ymchwil a Datblygu ar ‘Help i Symud’

Gwaith polisi a dylanwadu amlwg arall

•

Arolwg Cyflwr Stoc Tai Cymru

•

Ysbyty ac Ymdopi’n Well

Partneriaeth Rhanbarthol a’r Gronfa
•

Darparu astudiaethau achos ysgrifenedig i
Iechyd Cyhoeddus Cymru/y Building

Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a

Fe wnaethom gynhyrchu a dosbarthu
nodiadau briffio i Asiantaethau Gofal a
Thrwsio am:
• Wella Mynediad i Fyrddau

Ymchwil dan arweiniad Prifysgol DMT Leeds i
effaith economaidd addasiadau cartref

Ymateb i ymchwiliad ar Dlodi Tanwydd -

Materion Gwledig

Gwerthusiad o Adre o’r Ysbyty i Gartref

•

Cyfarfodydd ac ymweliadau â chleientiaid
gyda’r Gweinidog Tai ac Adfywio
Aelod o Grŵp Llywio Addasiadau Tai
Llywodraeth Cymru (HASG)
Cadeirydd Grŵp Tasg a Gorffen HASG am
Fframweithiau Cynllunio Strategol Lleol ar
gyfer Addasiadau Tai
Aelod o Fforwm Cynghori’r Gweinidog ar Heneiddio
(MAFA)

•
•

Cadeirydd ar ffrwd gwaith MAFA ‘Byw yn y
Gymuned’ ar gyfer y strategaeth newydd i
bobl hŷn yng Nghymru
Aelod o Gyngor Henoed Cymru yn gweithio
ar Ddatblygu ac integreiddio Polisi Gofal
Cymdeithasol ac Iechyd

•
•
•

Cadeirio Tasglu Atal Codymau Cymru ac
arwain ar wythnos Ymwybyddiaeth Codymau
2020
Presenoldeb ar Grwpiau Traws-bleidiol am Dai,

Strôc, a Phobl Hŷn/Heneiddio

Aelod o Bartneriaeth Cymru yn Erbyn Sgamiau
(WASP)

Cynrychiolaeth ac Eirioiaeth
Polisi Bobl Hŷn
•

Is-gadeirydd ar y Fforwm Darparwyr Cyngor Annibynnol

•

Cyflwyno ar Adre o’r Ysbyty i Gartref Iachach i Fwrdd y Rhaglen Genedlaethol ar gyfer Gofal Heb
ei Drefnu (NPUC) a Grŵp Cyflawni NPUC

•

Cyflwyno yn y Gynhadledd Canolfan Gydweithredol Tystiolaeth Tai – Ymchwil Tai Cymru am ‘Help
i Symud’

•

Trafodaeth gyfenwid gwybodaeth Canolfan Cymru dros Bolisi Cyhoeddus - Heneiddio’n Well

•

Gwella llesiant ac iechyd yn y gaeaf a lleihau pwysau yn y gaeaf yng Nghymru - Dull ataliol (Iechyd
Cyhoeddus Cymru)

•

Gwneud Gwahaniaeth i Dai ac Iechyd: Dadl dros Fuddsoddi (Iechyd Cyhoeddus Cymru a’r
Sefydliad Ymchwil Adeiladu)

•

Cyflwyniad ar yr Her Tai yng Nghynhadledd Iechyd Cyhoeddus Cymru 2019

•

Gweithgor Defnyddio Credyd Pensiwn Llywodraeth Cymru

•

Adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru ar Dlodi Tanwydd

•

Cyflwyniad yng Nghynhadledd Flynyddol ‘National Energy Action’

•

Cyflwyniad yng Nghynhadledd Flynyddol y Rhwydwaith Ymchwil Tlodi Tanwydd

•

Grŵp Gwybodaeth Tai Llywodraeth Cymru (ar iechyd a thai, datgarboneiddio a thlodi tanwydd)

Cysylltiadau Cyhoeddus, Cyfathrebu a
Marchnata
Buom yn gweithio i gynyddu proffil, marchnata a hyrwyddo’r brand Gofal a Thrwsio, cynnal
gweithgareddau cyfathrebu a chysylltiadau cyhoeddus, a chynrychioli pobl hŷn ac Asiantaethau Gofal a
Thrwsio, gan weithio ar y cyd gydag Asiantaethau Gofal a Thrwsio i sicrhau’r effaith mwyaf a chael
effaith lleol yn ogystal ag un cenedlaethol.
Roedd y cyhoeddiadau a’r adroddiadau effaith a gynhyrchwyd ac y rhoddwyd cyhoeddusrwydd iddynt
trwy’r wefan a’r cyfryngau cymdeithasol yn cynnwys:

Roedd ffeithluniau am y gwasanaethau craidd, Addasiadau Ymateb Cyflym, Adre o’r Ysbyty i Gartref
Iachach ac Ymdopi’n Well yn help i hyrwyddo ein heffaith a’n canlyniadau. Lansiwyd safle bychan yr
Attic Project, ac yn ystod y flwyddyn cynyddodd y traffig i’n prif wefan o 20%.
Cyflwynwyd ein Cynhadledd Flynyddol gyda nifer na welwyd ei debyg yn bresennol ac yn arddangos,
gyda’r brif araith gan y Gweinidog Tai ac Adfywio
Trwy weithio gyda’r cyfryngau, cynhyrchwyd 14 o ddarnau i’r cyfryngau oedd yn cynnwys erthygl a
gyhoeddwyd ym mhapur newydd a gwefan The Observer a’r Western Mail. Roeddem yn falch iawn o
fynd â’r neges Gofal a Thrwsio dros yr Iwerydd trwy gyfweliad a ddarlledwyd ar Radio Canada am yr
Attic Project, sut y mae Gofal a Thrwsio yn gweithio yng Nghymru, a’n hymateb cynnar i’r pandemig
Coronafeirws.
Cyflawnwyd pedair ymgyrch farchnata- “Rwy’n Ymdopi yn Well oherwydd...”, Adref o’r Ysbyty i Gartref
Iachach, y Big Give ac #YmwybyddiaethCodymau2020
Ym mis Mawrth roedd ein hymateb cynnar i’r pandemig Coronafeirws yn cynnwys tudalen wybodaeth
newydd ar ein gwefan a symbylu a chael ein cynnwys mewn taflenni gwybodaeth (gwasanaethau
cefnogi yn dal ar gael, a chyngor rhag sgamiau) a rannwyd i bobl hŷn mewn parseli bwyd.

Sicrhau Ansawdd
Fframwaith Ansawdd Gwybodaeth a Chyngor
Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn datblygu fframwaith sicrhau
ansawdd sy’n berthnasol i ddarparwyr gwybodaeth a chyngor lles
cymdeithasol yng Nghymru. Mae gan y Fframwaith Ansawdd
Gwybodaeth a Chyngor (IAQF) berthnasedd posibl i gyfleoedd
ariannu lleol a chenedlaethol yn ogystal â chael effaith ar drefniadau
darparu yn lleol, arferion gweithredol (sy’n effeithio ar weithwyr achos
yn benodol) a llwybrau cyfeirio cleientiaid.
Rydym wedi cymryd rhan ym mhrosiect chwilio am y llwybr Llywodraeth Cymru ers ei ddechreuad ac
wedi cynnwys Asiantaethau Gofal a Thrwsio trwy gydol y broses. Gwahoddwyd Cyfarwyddwr
Cynghrair Gwasanaethau Cynghori Llywodraeth Cymru sy’n rheoli’r Safon Ansawdd Cyngor (AQS),
un o’r cynlluniau sicrhau ansawdd sy’n achredu yn ôl IAQF Llywodraeth Cymru, i annerch ein
cynhadledd flynyddol ar werth cyflawni safon ansawdd. Ym mis Rhagfyr, cytunodd Prif Swyddogion
Asiantaethau Gofal a Thrwsio ar y cyd y byddent oll yn awyddus i gyflawni’r AQS a’r IAQF ac
ymrwymo’r adnoddau angenrheidiol yn ystod 2020/21.
Rydym hefyd wedi bod yn gweithio gyda Recognising Excellence, y corff asesu AQS/IAQF, a gydag
asiantaethau ar broses ddatblygiadol gydweithredol. Y nod yw hwyluso esblygiad y safonau
cyffredinol trwy’r mudiad o ran ansawdd cyngor a rhannu arferion da gweithredol lleol. Rydym yn
rhagweld y bydd y ceisiadau cyntaf am achrediad AQS/IAQF yn hwyrach eleni gyda’r gymeradwyaeth
o bosibl yng ngwanwyn 2021.

Trusted Charity
Mae’r dyfarniad “Trusted Charity” yn ddyfarniad yn cael ei gydnabod
trwy’r Deyrnas Unedig, sy’n cael ei gyflawni trwy asesiad allanol, sy’n
ymdrin â’r holl feysydd hanfodol angenrheidiol ar gyfer rheoli a
llywodraethu elusen yn effeithiol.
Mae’r dyfarniad yn cynnig dilysiad allanol i ddefnyddwyr gwasanaeth a
chyllidwyr allanol o ansawdd a hygrededd sefydliad.
Roeddem felly yn falch iawn o ymgeisio am yr achrediad hwn a’i
dderbyn yn hwyr yn 2019.
Yr un mor bwysig â’r achrediad a’r Nod ‘Trusted Charity’’ ei hun oedd y broses o hunanasesu,
ymgysylltu ag ymddiriedolwyr a staff, cadw cofnod o’r broses, dysgu, a gosod gwelliannau yn eu lle yn
ystod y misoedd lawer o baratoi.

Yr Attic Project
Cychwynnwyd ar drydedd flwyddyn, blwyddyn olaf, ein Attic Project Cronfa Gymunedol y Loteri
Genedlaethol, partneriaeth gyda Chymru Ddiogelach, Gofal a Thrwsio Caerdydd a’r Fro, a Gofal a
Thrwsio Casnewydd. Mae’r prosiect yn helpu pobl hŷn 50+ i glirio a chreu mwy o le yn eu cartrefi, eu
galluogi i fyw’n annibynnol yn ddiogel ac mae’n cynnig gwasanaethau hel atgofion dan arweiniad
gwirfoddolwyr sy’n helpu pobl i gadw’r atgofion gwerthfawr sy’n gysylltiedig â’u heiddo a lleihau
unigrwydd cymdeithasol.
Ein pwyslais yn y drydedd flwyddyn oedd cwblhau’r prosiect yn llwyddiannus gyda strategaeth adael
oedd yn canolbwyntio ar reoli rhestr aros. Rhoddwyd gwasanaeth i’r rhai sydd wedi bod yn aros, yn
hytrach na gwahodd cyfeiriadau newydd i restr aros na fyddem yn gallu ei chyflawni erbyn diwedd y
Prosiect yn Awst 2020.
Fe wnaethom hefyd gychwyn ar gynlluniau cynaliadwyedd oedd yn cynnwys ymchwil a datblygu
cynllun busnes ar gyfer menter leol, a cheisiadau grant pellach i Gronfa Gymunedol y Loteri
Genedlaethol ac Ymddiriedolaethau a Sefydliadau eraill.
Yn ystod 2019/20, roedd llwyddiannau’r Attic Project yn cynnwys:

Mae 86 o bobl hŷn wedi
cael eu cyfeirio at yr Attic
Project a 546 bag o eitemau
wedi cael eu cludo o gartrefi
pobl hŷn

Mae gwirfoddolwyr
wedi rhoi 1238 awr o’u
hamser i’r Attic Project

Yn ôl yr amcangyfrifon mae
eitemau a rodwyd i elusennau
wedi codi oddeutu £4,500 i

Dywedodd 98% o gleientiaid a
gwblhaodd yr arolygon adborth
fod y gwasanaeth wedi eu helpu i
deimlo’n fwy diogel yn eu cartrefi

Dywedodd 91% o gleientiaid a
gwblhaodd yr arolygon adborth
fod y gwasanaeth wedi eu helpu i
deimlo dan lai o straen

Tu ôl i’r Attic Project mae tîm o
wirfoddolwyr llawn cydymdeimlad
ac ymroddedig
Mae ein gwirfoddolwyr yn gwneud gwahaniaeth anferth i fywydau ein cleientiaid, gan roi o’u hamser
i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i eraill. Maent yn cefnogi pobl i ad-drefnu, tacluso neu waredu
eitemau, fel eu bod yn gallu byw’n gyfforddus ac yn annibynnol yn eu cartrefi. Er y gall mynd trwy
eich eiddo ddwyn llu o atgofion yn ôl a gall gadael i eitemau fynd fod yn heriol. Mae’r gwirfoddolwyr
yn cefnogi pobl trwy hel atgofion sy’n rhoi cyfle i siarad am yr atgofion tu ôl i’r eitemau a’u cofnodi.

Kitti, Gwirfoddolwraig Attic Project
“Fy hoff amser oedd pan fyddem yn dod o hyd i hen
luniau oedd yn eiddo i’r cleient yr oeddwn yn ei helpu, a
phan ddaeth o hyd i’w dystysgrif priodas. Rwy’n cofio’r
ffordd y gwnaeth ei lygaid oleuo ac iddo roi’r wên fwyaf i
mi. Fe wnes i fwynhau pob eiliad o’m gwaith gydag o.
“Roedd y storïau a glywais i yn ddiddorol. Rwyf eisiau
gwybod mwy amdano erbyn hyn, ei lu o anturiaethau a’r
eiliadau arbennig yn ei fywyd.”

Jan, Gwirfoddolwraig Attic Project
“Roedd y syniad tu ôl i’r prosiect yn ddiddorol iawn. Mae
wedi bod yn gam cadarnhaol iawn i ddod yn
wirfoddolwraig gydag ethos mor werth chweil.”
“Fy hoff amser, er ei fod yn swnio’n rhyfedd, oedd cael
gwraig hyfryd yn canslo fy nhrydydd ymweliad! Roedd yn
teimlo ei bod yn llawn brwdfrydedd am y broses ac am
orffen yr ardal olaf ei hun. Fe wnaeth hynny i mi ddeall
ymateb mor gryf a chadarnhaol oedd hynny, helpu
rhywun oedd yn meddwl ei bod yn ormod o dasg i’w
hystyried ar y dechrau.”
Georgina, Gwirfoddolwraig Attic Project
“Yr hyn yr wyf fi’n ei gael allan o wirfoddoli yn bwysicaf
oll yw fy mod yn gallu llunio perthynas gyda fy
nghleientiaid. Rwy’n gallu rhoi’r help y mae arnyn nhw ei
angen iddyn nhw gan adael iddyn nhw arwain y ffordd.
Trwy wneud hyn rwy’n teimlo fel pe bawn yn rhoi
ymdeimlad o lwyddiant iddyn nhw yn y broses yr ydym
yn mynd trwyddi gyda’n gilydd.”

Sut mae’r gwasanaeth
wedi gwneud
gwahaniaeth

Linda, Cleient yr Attic Project

Wrth glirio cartref ei hewythr ar ôl iddo farw fe aeth Linda i feddwl
am y dyfodol a sut yr oedd hi am glirio mwy o le yn ei chartref ei
hun.
“Roeddwn wedi clirio’r garej heb broblem, ond roedd arnaf angen help i
glirio’r atig. Nid yw fy mraich yn gallu symud digon i gario pethau i lawr
o’r atig ar ôl i mi faglu a’i thorri'r llynedd, ac nid yw fy meibion yn byw yn
agos iawn. Fe all fod yn anodd cael y ddau yma ar yr un pryd.”

“Pan fyddwch chi ar eich pen eich hun ac nad ydych yn gallu gwneud
y pethau yr ydych am eu gwneud, mae’n achosi cymaint o
rwystredigaeth”.
Trefnodd Gweithiwr Prosiect Attic Project Linda i dasgmyn ymweld a’i helpu gyda’r atig. “Roeddwn yn
ddiolchgar iawn pan wnaethon nhw ddweud y gallen nhw ddod a’i wneud. Fe wnaethon nhw ddod â
phopeth i lawr o’r atig, i lawr dwy staer ac i’r garej er mwyn i mi allu mynd trwyddyn nhw yn fy amser fy
hun.”
“Rydym wedi byw yn y tŷ am 37 mlynedd ac roedd yna bethau wedi bod yno ers bron cymaint â hynny!
Rwy’n falch bod popeth yn glir a’i bod yn fwy diogel yn y tŷ i mi yn awr. Os oes llai o stwff rwy’n llai tebygol
o syrthio.”
“Rwy’n dweud wrth bawb yr wyf yn ei gyfarfod am yr Attic Project, rwy’n dweud ‘Rwy’n meddwl eu bod yn
wych, os ydych chi’n bryderus am glirio eich lle chi, ffoniwch nhw!”

Rwy’n meddwl ei fod yn gynllun ffantastig

Rhannu atgofion trwy’r Attic
Project
Lulu’r Ddoli
“Cefais y ddoli yma pan oeddwn yn chwe mis oed. Fe allwch
weld ei bod wedi cael amser caled erbyn hyn. Roedd ei henw
arni, os dwi’n cofio’n iawn, Lulu oedd ei henw.”
Mae ein gwirfoddolwyr yn helpu pobl i gadw’r atgofion tu ôl i’r
eitemau sy’n cael eu trysori. Trwy ein gwirfoddolwyr un i un a
sesiynau grŵp cyson gall pobl siarad am eu hatgofion gyda’i gilydd.
Gall pobl hŷn greu cofnod o’u hatgofion trwy recordiadau sain,
albymau lluniau neu flychau atgofion. Fel hyn gall pobl rannu eu
storïau gyda’u teulu neu eu cymuned.

Ymdopi’n Well
Mae’r gwasanaeth Ymdopi’n Well, sy’n cael ei ariannu trwy Grant Trydydd Sector Gwasanaethau
Cymdeithasol Cynaliadwy Llywodraeth Cymru yn cael ei gyflawni gan Care & Repair Cymru
mewn partneriaeth gyda’r Asiantaethau Gofal a Thrwsio, RNIB Cymru, ac Action on Hearing Loss
Cymru.
2019/20 oedd blwyddyn 4 y gwasanaeth, a welodd ein partneriaeth yn parhau i roi cefnogaeth
werthfawr i bobl hŷn â phroblemau synhwyraidd neu sy’n fregus mewn ffyrdd eraill, gan eu helpu i
gadw eu hannibyniaeth ac aros yn eu cartrefi eu hunain, gyda phwyslais ar gydweithio ar draws
Iechyd, Gofal Cymdeithasol a’r Trydydd Sector.
Unwaith eto, fe gyflawnwyd canlyniadau cryf a wnaeth helpu pobl hŷn bregus i fyw’n annibynnol
yn eu cartrefi eu hunain, ac fel y gwelir isod, fe wnaeth y perfformiad barhau i wella o flwyddyn i
flwyddyn.

Sut y mae Ymdopi’n Well wedi gwneud
gwahaniaeth.
Pobl a gafodd eu
helpu

1,425
2,161
2,431
2,623

Pobl gyda nam
synhwyraidd a
gafodd
eu helpu

1,129
1,387
1,621
1,793

Cynnydd yn incwm
aelwydydd

£96,966
£863,861
£1,322,777
£1,416,449

Gwerth
atgyweiriadau/
gwerth gwaith

£342,647
£477,220
£779,263
£1,041,461

Atgyfeiriwyd atom yn
uniongyrchol gan
Iechyd
(gofal
sylfaenol/eilaidd)

2016/17

176
388
413
979

2017/18

2018/19

2019/20

Datblygu ac ehangu’r Gwasanaeth
Ymdopi’n Well
Gan barhau i ddarparu gwasanaethau rheng flaen, rydym wedi cryfhau ein gweledigaeth ar gyfer
gwasanaeth ehangach i bobl hŷn sydd â dementia neu sydd wedi dioddef strôc trwy weithio gyda
phartneriaid newydd yn y Gymdeithas Strôc ac Alzheimers Cymru.
Er mwyn cefnogi’r weledigaeth ehangach, a pharhau Ymdopi’n Well i’w bumed flwyddyn ar ôl 2019/20,
cyflwynwyd cais pellach am grant gennym i’r cylch ymgeisio newydd am gyllid Grant Gwasanaethau
Cymdeithasol Cynaliadwy Llywodraeth Cymru yn haf 2019. Roeddem yn falch iawn o gael cyllid o £2.1m
dros 3 blynedd o 2020/21 i 2022/23.

Adre o’r Ysbyty i Gartref Iachach
Adre o’r Ysbyty i Gartref Iachach
Yr Ysbytai ac Asiantaethau oedd yn rhan o’r
cynllun
•
•

Ysbytai Treforys a Castell-nedd Port
Talbot - Gofal a Thrwsio Bae’r
Gorllewin
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’r Tywysog Siarl ac Ysbyty
Brenhinol Morgannwg - Gofal a
Thrwsio Cwm Taf
Ysbyty Glan Clwyd – Gofal a Thrwsio
Conwy a Sir Ddinbych
Ysbyty Gwynedd – Gofal a Thrwsio
Gwynedd a Môn

•
•
•

Ysbyty’r Tywysog Phillip - Gofal a
Thrwsio Sir Gaerfyrddin

•

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

Yn dilyn y cynllun peilot cychwynnol Adre o’r Ysbyty i Gartref Iachach rhwng mis Ionawr a mis
Mawrth 2019, cynhaliwyd adroddiad gwerthuso “Cysylltu Iechyd a Thai: Canlyniadau Gwell i
Bobl Hŷn”, gan ddadlau’n llwyddiannus dros gyllid cenedlaethol i gefnogi’r gwasanaeth newydd
am flwyddyn lawn, mis Ebrill 2019 hyd fis Mawrth 2020.
Sicrhawyd cyllid o £410,000 gan Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Llywodraeth Cymru
i alluogi 9 o Asiantaethau Gofal a Thrwsio i gyflogi 10 o Weithwyr Achos Adre o’r Ysbyty i Gartref
Iachach, yn gweithio o 13 ysbyty mewn 6 Bwrdd Iechyd Lleol. Gwnaed cais llwyddiannus arall am
£340,000 o gyfalaf i Gyfarwyddiaeth Tai Llywodraeth Cymru ar gyfer gwaith cyfalaf i gefnogi
rhyddhau o’r ysbytai yn gyflymach.
Parhaodd Care & Repair Cymru i weithio gyda Llywodraeth Cymru, Byrddau Iechyd Lleol a Bwrdd
Gofal Heb ei Drefnu cenedlaethol Llywodraeth Cymru i drefnu Cytundeb Lefel Gwasanaeth
cenedlaethol gyda phob un o’r Byrddau Iechyd Lleol oedd yn cymryd rhan. Fe wnaethom gefnogi
Asiantaethau i ddatblygu arfer gorau ar gyfer Adre o’r Ysbyty i Gartref Iachach; rhedeg
rhwydweithiau; monitro, gwerthuso, rhoi adroddiadau a chyfleu canlyniadau; ac eiriol dros barhau’r
cyllid ar gyfer Adre o’r Ysbyty i Gartref Iachach ar sail cynaliadwy.

Canlyniadau Adre o’r Ysbyty i
Gartref Iachach Ebrill 2019 Mawrth 2020
Yn ystod 2019/20, bu Adre o’r Ysbyty i Gartref Iachach yn help i gyflawni canlyniadau pwysig i
gleifion hŷn, gan eu galluogi i gael eu rhyddhau yn gyflymach ac yn ddiogel o’r ysbyty i gartref
diogel, cynnes, lleihau’r nifer sy’n gorfod mynd yn ôl i’r ysbyty, a gwella’r llif o gleifion.

Codi Arian ac Incwm
Cynnal Gwasanaethau, Datblygu
Prosiectau Newydd a Mynd i’r Afael
ag Angen Heb ei Ddiwallu
Roedd yr incwm a sicrhawyd yn ystod
2019/20 yn fwy na’r targedau. Mae incwm yn
hanfodol ar gyfer iechyd ariannol y sefydliad,
ac mae’n cael ei ddefnyddio i helpu sicrhau
bod y gyllideb flynyddol yn gytbwys a’n
galluogi i gyflawni ein gwasanaethau, gydag
unrhyw warged yn cael ei ddefnyddio i wella
sefyllfa ariannol y sefydliad o ran cronfeydd
wrth gefn cyfyngedig ac heb eu cyfyngu.

Mae incwm yn cael ei godi mewn nifer o
ffyrdd gan gynnwys Cynhadledd
Flynyddol, Hyfforddiant, Aelodaeth
Fasnachol, llogi ystafelloedd a desgiau,
a chefnogaeth i reoli prosiectau. Codwyd
cyfanswm o £105,437 yn 2019/20.
Fundraising work during 2019/20 was
limited by the resignation of our
Fundraising Officer early in the year.
Following this, we decided to delay
recruitment to the Fundraising Officer post
until April 2020 in order to review
fundraising activities. A decision was
taken to focus in future on fundraising for
Care & Repair Cymru only.
Yna newidiodd y cynlluniau recriwtio
oherwydd y pandemig coronafeirws a
byddant yn cael eu hadolygu yn hwyrach
yn 2020. Er gwaethaf hyn, fe welwyd
rhai llwyddiannau codi arian da yn 2019/20:

£20,000 o arian heb ei gyfyngu trwy ein
partneriaeth gorfforaethol gyda Wales &
West Utilities

£50,000 o gyllid cyfalaf ar gyfer cronfa
galedi gan yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni
‘Energy Redress’ ac Ymgyrch Nadolig y ‘Big
Give’

£7,122 wedi ei godi ar gyfer ein cronfa
galedi o’r Big Give 2019 (£1122), Hodge
Bank (£5000), WG Edwards Foundation
(£1000)

£23,600 o gyllid refeniw o ‘Energy Redress’
yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni ar gyfer arfer
da, hyfforddiant, a deunyddiau hyrwyddo i
helpu i drechu tlodi tanwydd ar draws
Cymru.

£3,894 wedi ei godi o ddigwyddiad Cyfnewid
Dillad, Hanner Marathon Caerdydd,
Digwyddiad Harddwch John Lewis, rhoddion
cyffredinol, Gweu Nadolig, ac Elusen y
Noson gan Glwb Busnes y Bont-faen

Parhau ein dull proffesiynol o godi arian,
ymgorffori cyfarwyddyd o God Ymarfer y
Sefydliad Codi Arian a’r Rheoleiddiwr Codi
Arian.

Adolygiad ariannol
Cymerwyd y wybodaeth ganlynol o ddatganiadau ariannol llawn Care & Repair Cymru am y flwyddyn
yn dod i ben 31 Mawrth 2019, a gymeradwywyd gan y Bwrdd Rheoli ar 16 Gorffennaf 2019

Total income
£
903,275
164,410
82,680

%
51.7%
9.4%
4.7%
1.7%

Llywodraeth Cymru
Y Loteri Fawr – Pawb a’ii Le
Cronfeydd Caledi
Incwm Hyfforddiant a
30,570
Chynadleddau
26,978
Gweithgareddau codi arian
Incwm buddsoddi
Cyllid Prosiect
Arall

1.5%
0.8%

14,386

26.0%

453,977
71,714
1,747,987

Cyfanswm gwariant
Codi arian

24,780

1.5%

Costau staff

470,044

28.4%

Costau rheoli

2,305

0.1%

Costau swyddfa

74,131

4.5%

Hyfforddiant a recriwtio

9,291

0.6%

Dibrisiant

9,529

0.6%

Costau gweithredol

12,749

0.8%

Costau uniongyrchol

58,920

3.6%

Costau cefnogi

51,983

3.1%

Cronfeydd Caledi

87,272

5.3%

Costau uniongyrchol Attic Project

104,696

6.3%

Costau uniongyrchol Ymdopi’n Well

315,939

3%

Ynni Clyfar – costau uniongyrchol

23,310

1.4%

Cynllun Gwneud Iawn Ynni – costau
uniongyrchol
Ysbyty i Gartref Iachach – costau
uniongyrchol
Peilot Help i Symud – costau uniongyrchol

15,474

0.9%

383,701

23.2%

7,500
0.5%
1,656,816

Adolygiad ariannol
Gwariant Gwasanaethau Craidd
Costau staff
Costau rheoli
Costau swyddfa
Hyfforddiant a recriwtio
Costau gweithredol
Costau uniongyrchol

£
351,619
10,040
69,856
5,726
21,963
48,659
507,863

%
69.2%
2%
13.8%
1%
4%
10%

Incwm Llywodraeth Cymru
Gwasanaeth Craidd
Gwasanaeth Ymdopi.n
Well

£
507,863
395,412

903,275

%
56%
44%

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
Cronfa Diogelwch Trydanol

£ 28,177 34%%
13,348
16%
32,335
39%
8,820
82,680

11%

Cronfeydd Caledi – Gwariant
Health Through Warmth

28,177

34%

Cronfa Diogelwch Nwy

13,348

16%

Cartrefi Iach ar gyfer Pobl Hyn
Cronfa Diogelwch Trydanol

32,335

39%

8,820
82,680

11%

Sut mae’r cronfeydd hyn wedi
gwneud gwahaniaeth
Health Through Warmth

Cronfa Diogelwch Nwy
Cartrefi Iach ar gyfer Pobl Hyn
Cronfa Diogelwch Trydanol

Total Clients
Helped
45

Average spend
per client £
626.16

71

188.00

32
30

1,010.47
294.00

Canlyniadau allweddol i
bobl hŷn
Yn y pen draw, yn 2019/20, 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 47,965
o bobl, 32% o’r rheini’n
byw ar eu pennau eu
hunain

1,947 o bobl wedi eu helpu i
gynyddu eu hincwm cartref,
gyda chyfanswm o
£8,052,292 gan gynnwys
budd-daliadau heb eu
hawlio.

Cyfartaledd oed leientiaid
yn 78, tra bod 14% yn 90
neu drosodd

1,549 o ymyriadau neu
orchwylion a helpodd i
wneud cartrefi pobl hŷn
yn gynhesach a rhatach
i’w cynhesu

17,279 o orchwylion wedi eu
cwblhau gan helpu i atal baglu a
syrthio yn y cartref

Gwerth cyfanswm o £14.5m
o welliannau Gofal a Thrwsio
wedi ei gwblhau

Canlyniadau allweddol i
bobl hŷn

19,025 o bobl wedi
derbyn cymorth o’r
Rhaglen Addasiadau
Brys

Gwerth cyfanswm o
£1,041,461 o waith
wedi ei gwblhau ar
gyfer cleientiaid
Ymdopi’n Well

91% 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

£1,416,449 o gynnydd yn
incwm aelwyd cleientiaid
Ymdopi’n Well gan gynnwys
budd-daliadau heb eu hawlio

Cyfanswm o 2,623 o bobl wedi eu
helpu trwy’n gwasanaeth
Ymdopi’n Well, 68% o’r rhain
gyda nam ar y synhwyrau.

86 o bobl wedi eu hatgyfeirio at yr
Attic Project a 546 bag o eiddo
wedi eu clirio o dai pobl hŷn

Heriau ac uchelgais at y dyfodol
Mae’r pandemig Coronafeirws wedi rhoi persbectif newydd o ran ein heriau a’n huchelgais at y
dyfodol. Mae’r heriau ariannol yn parhau, a gall effaith Brexit a Choronafeirws yn y dyfodol eu
gwneud yn waeth. Mae dangos canlyniadau cadarn sy’n cadw pobl hŷn yn ddiogel, yn gynnes ac yn
annibynnol gartref, ac yn atal neu’n lleihau’r angen am ymweliadau â’r meddyg, mynd i’r ysbyty,
neu fynd yn gynamserol i gartrefi gofal; yn parhau yn flaenoriaeth.
Byddwn yn cyflwyno dadl gadarn bod Coronafeirws, a’r ffordd yr ydym yn rhoi cefnogaeth i bobl hŷn
sy’n treulio mwy o amser yn eu cartrefi eu hunain, trwy gyfnodau clo cenedlaethol a lleol, sy’n
gwarchod ac yn hunan-ynysu yn fwy o reswm fyth dros fuddsoddi mewn gwasanaethau Gofal a
Thrwsio. Dyma sut y gallwn ddiogelu ein grant craidd gan Lywodraeth Cymru orau a chyflwyno
dadl i gynnal a chynyddu ein prosiectau cenedlaethol fel Adre o’r Ysbyty i Gartref Iachach ac
Ymdopi’n Well.
Byddwn hefyd yn parhau i roi pwyslais ar
godi arian, creu incwm a chyfleoedd grant
eraill i gynnal a chynyddu ein
gwasanaethau. Bydd ein cyllid Loteri Fawr
ar gyfer yr Attic Project yn dod i ben ym
mis Tachwedd 2020, ac un o’n
blaenoriaethau fydd datblygu’r cynlluniau
yr ydym wedi eu dechrau i gefnogi
gweithgareddau clirio a gwaredu trwy
sefydlu menter gymdeithasol; yn ogystal â
pharhau i gyflwyno ceisiadau am gyllid i
ymddiriedolaethau a sefydliadau.

Roeddem yn falch iawn o wneud cais
llwyddiannus am gyllid a 3 blynedd arall
ar gyfer Ymdopi’n Well ac ehangu ein
partneriaeth fel ein bod yn awr yn
gweithio hefyd gydag Alzheimers Cymru
a’r Stroke Association Cymru, yn ogystal
ag Action on Hearing Loss Cymru ac
RNIB Cymru. Bydd hyn yn ein helpu i
ganolbwyntio mwy eto ar wasanaethau i
bobl hŷn eiddil a bregus sydd â
phroblemau synhwyraidd, strôc a
dementia.

Byddwn yn cychwyn cyflawni ein Prosiect
70+ Cymru newydd, a fydd yn cael ei
ariannu gan Energy Redress o fis Medi
2020 hyd Awst 2022. Bydd hyn yn ein
helpu i gynyddu’r gwaith yr ydym yn ei
wneud yn barod dros bobl hŷn mewn
cartrefi oer a thlodi tanwydd, a byddwn yn
anelu at godi mwy o arian cyfalaf a chael
mynediad at ragor o ddatrysiadau i bobl
hŷn sy’n byw mewn cartrefi oer trwy’r
prosiect newydd cyffrous hwn.

Yn olaf, un o’n prif flaenoriaethau fydd
cyflawni ail flwyddyn Adre o’r Ysbyty i
Gartref Iachach a sicrhau ein bod yn gweld
canlyniadau cadarn sy’n helpu i ddangos
pam y dylai Byrddau Iechyd Lleol a
Llywodraeth Cymru gynnal y gwasanaeth
hwn tu hwnt i ddiwedd 2020/21.

Ein huchelgais a dyheadau strategol
Nid ydym yn derbyn y dylai unrhyw berson hŷn:
•

Fyw mewn cartref nad yw’n addas
i’w anghenion

•

Marw ym misoedd y gaeaf oherwydd ei fod
yn byw mewn cartref oer

•

Byw mewn cartref sy’n beryglus
neu nad yw’n addas i fyw ynddo,
neu

•

Orfod byw heb neu aros yn rhy hir am
addasiadau angenrheidiol i’w alluogi i fyw’n
annibynnol gydag urddas yn ei gartref ei hun

I gyflawni 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 ym mis Medi 2018. Mae’r
strategaeth yn nodi’r cyfeiriad y mae’r mudiad Gofal a Thrwsio yn teithio iddo i barhau i daclo
anghenion tai pobl hŷn, a’u helpu i fyw’n annibynnol mewn cartrefi cynnes, diogel, hygyrch.

Cartrefi Iach ar gyfer
Pobl Hŷn 2018-23
AMCANION STRATEGOL

1
2
3
4

Tyfu ein gwasanaethau presennol sy’n helpu pobl hŷn i fyw’n
annibynnol yn eu cartrefi eu hunain.
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.
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.
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
8

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.
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.

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

Ymddiriedolwyr

Jocelyn Davies, Cadeirydd (hyd
Sept 19) Unigol

Claire Stowbridge
Unigol

Saz Willey, Cadeirydd, (ers Sept.
19), Unigol

Samantha Parry, Cynrychiolydd
Asiantaethau

Maggie Berry, Is Gadeirydd,
Cynrychiolydd Asiantaethau (ers
Sept.19)

Andrew Vye
Unigol (ers Sept 19)
Sally Davies, Unigol (ers Sept. 19)

John Lord, Trysorydd (ers Sept. 19)
Unigol
Denise Hines-Johnson, Unigol (hyd
June 19)
Sally Davies, Cynrychiolydd
Asiantaethau (hyd July 19)
Jonathan Willis Cynrychiolydd
Asiantaethau (ers Sept.19)

Elizabeth Warwick, Unigol
Rhodri Davies, Unigol

Blwyddyn mewn Lluniau

Diwrnod Llunio Tîm

Helpu ein hasiantaethau
Gyda PPE a chyflenwadau
hanfodol

Cynhadledd Flynyddol 2019

Digwyddiad Harddwch John
Lewis

Coginio cacennau #FridayFundraiser
gyda Wales & West Utilities

– Gwneud Gwahaniaeth

Gweithio gyda Smart Energy
GB i helpu gyda chynlluniau’r
llywodraeth i ddiweddaru ein
system ynni genedlaethol

Wythnos Ymwybyddiaeth
Codymau

Gosododd Ray, sy’n codi
arian, her iddo ei hun i
redeg ei hanner marathon
gyntaf a chodi arian at
Gofal a Thrwsio

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

Care & Repair Cymru

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

www.careandrepair.org.uk

