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Am
Care & Repair Cymru
Care & Repair Cymru yw Hyrwyddwr
Tai Pobl Hŷn Cymru. Ynghyd â’n
13 asiantaeth ledled Cymru, rydym
wedi darparu, esblygu ac arloesi
gwasanaethau sy’n helpu pobl hŷn i
fyw’n annibynnol gartref ers dros 30
mlynedd. Rydym yn gwella cartrefi ac
yn newid bywydau
Fel elusen sy’n gweithio drwy ein
rhwydwaith ledled Cymru, rydyn ni’n
darparu cymorth ymarferol i greu cartrefi
diogel, cynnes a hygyrch. Gall y cymorth
hwn amrywio o wneud addasiadau tai yn
uniongyrchol, i helpu pobl hŷn drwy waith
papur biwrocrataidd ar gyfer cael grantiau,
i gynnig cyngor a chymorth i ddod o hyd i
gontractwyr dibynadwy i wneud gwaith, i
helpu i hawlio hawliau budd-daliadau.
Rydym yn gweithio ar y rheng flaen
mewn cymunedau, sy’n ein helpu i ddeall
a chynrychioli anghenion tai pobl hŷn.
Rydyn ni’n credu’n angerddol yn hawliau
pobl hŷn i gael tai gweddus ac i allu byw’n
annibynnol gyhyd ag y dymunant.
I gael rhagor o wybodaeth am y
polisïau yn y ddogfen hon,
cysylltwch â:
Faye Patton
Swyddog Polisi ac Ymchwile
faye.patton@careandrepair.org.uk
t: 029 2010 7580

Yn 2019/20:
• F
 e wnaethom wrando ar 47,965 o
bobl hŷn, gydag oedran cyfartalog
o 78 mlwydd oed, a helpu i wneud
eu cartrefi’n gynnes, yn ddiogel, yn
hygyrch ac yn addas i fyw ynddynt
• F
 e wnaethom alluogi gwerth £14.5
miliwn o waith atgyweirio a
gwella tai
• F
 e wnaethom gwblhau dros 19,000
o Addasiadau Ymateb Cyflym.
• Fe wnaethom atal achosion o
faglu a chwympo drwy gwblhau
17,279 o swyddi mewn cartrefi
• Fe wnaethom gartrefi 1,549 o bobl
hŷn yn gynhesach ac yn fwy
fforddiadwy i’w gwresogi
• F
 e wnaethom helpu dros 2,500 o
bobl hŷn i gynyddu incwm eu haelwydydd, gan eu helpu i hawlio dros
£10.5 miliwn o hawl i fudd-daliadau nad oedd yn cael eu hawlio
• F
 e wnaethom leihau’r amser a
dreuliwyd yn yr ysbyty ar gyfer
2,555 o gleifion hŷn, gwella llif cleifion yn sylweddol, ac arbed 16,590
o ddiwrnodau gwely i GIG Cymru.1

I. Mae’r holl gyfeiriadau ystadegau ar y dudalen hon ar gael yn ein Hadroddiad Blynyddol
https://www.careandrepair.org.uk/files/9716/0130/8166/Annual_Report_19.20_E...pdf
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Cartrefi iach i bobl hŷn: Ein gweledigaeth ar gyfer tymor nesaf y
Rhaid i Lywodraeth nesaf Cymru
sicrhau bod Cymru yn genedl
sy’n grymuso ac yn rhoi dewis i’w
phoblogaeth sy’n heneiddio. Rhaid
i ni ymrwymo i fynd i’r afael â’r
problemau tai mae pobl hŷn yn eu
hwynebu fel y gallant fyw gydag
urddas ac annibyniaeth yn eu cartrefi
eu hunain cyhyd ag y byddant yn
dymuno. Rhaid gwneud cartrefi’n
gynnes, yn ddiogel, yn hygyrch ac
yn addasadwy ar draws hyd bywyd.
Mae tai sy’n gynhwysol drwy ddylunio
neu drwy addasu yn creu Cymru
fwy cyfartal, sy’n rhan annatod o’r
nodau lles a nodir yn Neddf Llesiant
Cenedlaethau’r Dyfodol 2015. Mae
Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol
a Llesiant 2014 yn rhoi pwyslais clir
ar atal, ac mae strategaeth bresennol
Cymru Iachach yn rhoi neges gref am
yr angen am bartneriaeth, integreiddio
a gofal iechyd darbodus ar draws
gwasanaethau tai, iechyd a gofal
cymdeithasol. Mae atal yn dechrau
gartref. Dyma’r amser i Lywodraeth
nesaf Cymru roi geiriau ar waith a
darparu cartrefi iach i bobl hŷn.

Nid yw’r profiad o dderbyn gofal a
chymorth tra’n byw drwy’r pandemig
Covid-19 ar gyfer pobl hŷn a phobl sy’n
agored i niwed bob amser wedi bod yn
gadarnhaol, gyda’r alwad i aros gartref
yn condemnio llawer i fyw mewn tlodi,
unigrwydd a chartrefi tlawd, anniogel.
Mae problemau oedd yn bresennol cyn
y pandemig wedi’u dwysáu gan ei bod
yn ofynnol i bobl ynysu, ac mae risgiau
tai wedi’u gadael heb eu datrys.
Mae ein profiad o weithio gyda phobl
hŷn yn golygu ein bod yn gofyn am
Lywodraeth nesaf Cymru yn seiliedig
ar ymyriadau ataliol profedig. Yn awr,
rhaid i ni gynyddu polisi ac adnoddau
tai ataliol yn sylweddol ledled Cymru.
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Dylai fod gan bobl hyn hawl i dai gweddus
sydd wedi’i hymgorffori yn y gyfraith

Rydym am wella amodau tai i
bobl hŷn ledled Cymru. Mae 18%
o dai yng Nghymru yn peri risg
annerbyniol i iechyd, ond gyda 19%
o bensiynwyr yng Nghymru mewn
tlodi ni all llawer o bobl hŷn fforddio
cwblhau atgyweiriadau. ii Ac eto,
nid yw grantiau tai awdurdodau lleol
ar gyfer diffyg atgyweirio yn bodoli
bron ac mae’r nifer sy’n manteisio
ar gynlluniau benthyca awdurdodau
lleol ymhlith pobl hŷn yn isel iawn.
• F
 e wnaethom gynnal cyfanswm o
werth £14.5m o waith atgyweirio a
gwella tai yn 2019/20
• E
 r gwaethaf ein gwaith, bob dydd
rydym yn dod ar draws cartrefi
anaddas a diffyg atgyweirio difrifol lle
na ellir diwallu anghenion pobl hŷn
sy’n agored i niwed oherwydd
diffyg cyllid
• Y
 n seiliedig ar ein gwasanaeth
gweithwyr achos yn unig, rydym
wedi canfod bod gwerth miliynau o
bunnoedd o waith hanfodol nad ydynt
yn cael eu gwneud bob blwyddyn
oherwydd diffyg cyllid
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Dylai Llywodraeth nesaf Cymru ymrwymo
i sicrhau na fydd unrhyw berson hŷn yn
byw mewn cartref sy’n beryglus neu’n
anaddas i fyw ynddo drwy:
• Y
 mgorffori hawl i dai gweddus yn y
gyfraith i wella amodau tai i bobl hŷn a
chenedlaethau’r dyfodol
• P
 ennu safon ofynnol glir o ran cyflwr ar
gyfer tai’r sector preifat ac amserlen i
fodloni’r safon hon
• C
 reu rhaglen grant net diogelwch
genedlaethol ar gyfer perchnogion tai
hŷn sy’n agored i niwed, sydd ar gael i
Care & Repair, i gefnogi’r rhai a fyddai
fel arall yn rhaid iddynt fyw mewn
tai anaddas
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Dylai pobl hŷn gael mynediad haws i’r cymorth
sydd ei angen arnynt i wneud eu cartrefi’n iach

Gall cartrefi yn aml fod yn rhwystr
i annibyniaeth lawn, iach person
hŷn. Rydym am i Lywodraeth nesaf
Cymru chwalu’r rhaniadau rhwng
gwasanaethau iechyd a chymorth
tai, fel bod pobl hŷn yn gallu cael
mynediad cyflym a theg at y cymorth
sydd ei angen arnynt.
• M
 ae rhaglen Adre o’r Ysbyty i
Gartref Iachach Care & Repair wedi
dangos yr hyn y gellir ei gyflawni
drwy chwalu’r rhaniadau hyn: Fe
wnaethom gynnal 1876 o Asesiadau
Cartref Iach rhwng mis Ebrill 2019 a
mis Mawrth 2020iv
• Y
 n 2019/20 fe wnaethom helpu 2555
o gleifion drwy’r rhaglen Adre o’r
Ysbyty i Gartref Iachach ac arbed
16,590 o ddiwrnodau gwely i GIG
Cymru i helpu i wella llif cleifion v
• R
 ydym yn falch ein bod yno i helpu
GIG Cymru yn 2020 drwy gefnogi
rhyddhau cleifion yn ddiogel, lleihau
gofal heb ei drefnu a chynorthwyo
pobl hŷn i reoli’r risgiau i’w hiechyd.
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Dylai Llywodraeth nesaf Cymru gydlynu
gwasanaethau iechyd a thai yn fwy
effeithiol fel y gall pobl hŷn gael y
cymorth sydd ei angen arnynt yn
gyson, drwy:
• D
 ull ‘Unwaith i Gymru’ o ddarparu
eglurder a pharhad arfer gorau
sy’n cael ei arwain gan dystiolaeth
ar draws tai ac iechyd, ac atebion
cydlynol sy’n cael eu hariannu yn
genedlaethol ar gyfer pobl hŷn
ledled Cymru
• P
 arhau i gyda chyllid craidd ar
gyfer gwasanaethau Care & Repair
er mwyn cynnal ac ehangu ein
darpariaeth Adre o’r Ysbyty i Gartref
Iachach cenedlaethol ledled Cymru
• S
 icrhau bod Byrddau Partneriaeth
Rhanbarthol yn annog perthynas fwy
cyfartal â chyrff y trydydd sector a
sefydliadau tai
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Dylai pobl hŷn gael mynediad cyfartal i
addasiadau tai ledled Cymru

Addasiadau i’r cartref yw un o’r
ffyrdd mwyaf hygyrch, cost-effeithiol
ac annatod o sicrhau y gall pobl hŷn
fyw gydag urddas ac annibyniaeth
yn eu cartrefi eu hunain. Mae 132,000
o bobl hŷn yng Nghymru a fydd
yn cwympo fwy nag unwaith yn eu
cartref, ac ar ôl cwympo unwaith,
byddant 50% yn fwy tebygol o
gwympo eto. Rydyn ni angen dull
mwy ataliol o addasu tai.
• M
 ae’r system bresennol o ddarparu
addasiadau yng Nghymru yn
amrywio’n fawr o ran p’un a yw
person hŷn yn berchen ar ei gartref
ei hun, a ble yng Nghymru mae’n
byw. Mewn rhai achosion, mae hefyd
yn atgyfnerthu anghydraddoldebau
presennol. Mae cwympiadau ymhlith
pobl hŷn yn costio dros £2.3biliwn
y flwyddyn i’r GIG yn y DU, ac eto
mae tystiolaeth yn awgrymu bod
addasiadau i’r cartref yn lleihau’r risg
o anaf o 26%
• F
 e wnaethom addasu 19,025 o
gartrefi yn 2019/20 gydag amser aros
cyfartalog o ddim ond saith diwrnod
• A
 m bob £1 sy’n cael ei wario yn
Rhaglen Addasiadau Ymateb
Cyflym Cymru Care & Repair ar
gyfer perchen-feddianwyr a chartrefi
rhent preifat, mae £7.50 yn cael ei
arbed o gyllidebau iechyd a gofal
cymdeithasol drwy atal achosion o
faglu a chwympo
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Dylai Llywodraeth nesaf Cymru sicrhau
bod pob person hŷn yng Nghymru yn
cael mynediad cyfartal at addasiadau
tai, p’un a ydynt yn berchen ar eu cartref
neu’n byw mewn eiddo ar rent; drwy:
 dull cydgysylltiedig o ariannu
• D
addasiadau, ar draws tai, iechyd a
gofal cymdeithasol, a llywodraethau
lleol a cenedlaethol
• G
 well cynllunio strategol lleol ar gyfer
addasiadau tai yn seiliedig ar yr
angen a’r canlyniadau a ddisgwylir
• M
 wy o gyllid ar gyfer Care & Repair
a’r Rhaglen Addasiadau Ymateb
Cyflym i ddiogelu mynediad teg
presennol i’n gwasanaethau a
gwneud mwy o’r hyn rydyn ni wedi
profi sy’n gweithio
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Dylai pobl hŷn bob amser allu
byw mewn cartref cynnes

Yng Nghymru, gwyddom fod 130,000
o aelwydydd sy’n agored i niwed
mewn tlodi tanwydd, sy’n cyfateb
i 11 y cant o’r holl aelwydydd sy’n
agored i niwed. ix Mae hyd at 30%
o farwolaethau ychwanegol yng
Nghymru yn ystod y gaeaf yn
deillio o gartrefi oer, ac mae 75% o’r
marwolaethau hynny’n bobl dros
75 oed.x Ni ddylai bywyd unrhyw
berson hŷn fod mewn perygl yn y
gaeaf am eu bod yn ei chael hi’n
anodd gwresogi eu cartref, ac eto
mae pobl hŷn ymhlith y rhai sydd
fwyaf mewn perygl o glefydau
anadlol, cylchrediad y gwaed a
chardiofasgwlaidd sy’n gysylltiedig
ag oerni a lleithder.

Dylai Llywodraeth nesaf Cymru
ymrwymo i haneru nifer y bobl hŷn sydd
mewn tlodi tanwydd erbyn 2025 drwy:
• M
 wy o gydraddoldeb rhwng iechyd,
tai ac ynni i greu camau ataliol trawssector drwy gydol y flwyddyn
• B
 uddsoddi mewn ymgyrch
genedlaethol wedi’i thargedu i
gynyddu’r nifer sy’n manteisio ar
Gredyd Pensiwn
• C
 ynllun hirdymor penodol i ôl-ffitio a
datgarboneiddio cartrefi ledled Cymru,
gyda chymorth penodol i’r rhai sy’n
berchen ar eu cartrefi eu hunain

• F
 e wnaethom gwblhau 1644 o
welliannau effeithlonrwydd ynni yn
2019/20 i wneud cartrefi pobl hŷn yn
gynhesach ac yn fwy fforddiadwy
i wres
• F
 e wnaethom gyfrifo y gallai pob
£1 sy’n cael ei wario ar gartrefi
cynhesach arbed £4 i’r GIG
• F
 e wnaethom helpu 1,947 o bobl hŷn
yn 2019/20 i gael dros £8m mewn
budd-daliadau nad oeddent yn cael
eu hawlio, gan helpu pobl hŷn i
fforddio eu biliau tanwydd yn well
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Dylai pobl hŷn allu defnyddio technoleg
i’w helpu i fyw’n annibynnol

Mae pandemig COVID-19 wedi
newid bywyd o ddydd i ddydd yn
gyflym i lawer yng Nghymru, ac ni
fyddai llawer o’r newidiadau hyn
wedi bod yn bosibl heb dechnoleg.
Fodd bynnag, ni ddylid gadael pobl
hŷn allan o’r sgwrs ddigidol. Ni
ddylid eithrio unrhyw berson hŷn
rhag technoleg a all ei helpu i fyw
bywydau annibynnol, iach a
hapus gartref.
Drwy ein gwasanaeth Ymdopi’n Well
arbenigol, rydym yn dechrau deall bod
gan dechnoleg gynorthwyol y pŵer i
chwyldroi byw’n annibynnol i bobl hŷn.
• Y
 n 2019/20, helpodd ein gwasanaeth
Ymdopi’n Well i addasu cartrefi 2,623
o bobl â nam ar eu synhwyrau, strôc
a dementia, gyda llawer yn elwa o
gymorth technoleg gynorthwyol xiv

Dylai Llywodraeth nesaf Cymru
ddefnyddio dulliau ataliol o ran
defnyddio technoleg gynorthwyol drwy:
• A
 nnog mwy o dechnoleg ddigidol
sy’n hawdd ei defnyddio i gefnogi
byw’n annibynnol, sy’n hygyrch i bobl
hŷn ag anghenion cymhleth, a’r nifer
sy’n manteisio arni
• C
 ynyddu buddsoddiad mewn
datblygu a gweithredu atebion
technolegol i heriau
byw’n annibynnol
• D
 yrannu grantiau i uwchsgilio
gweithluoedd perthnasol i ateb
gofynion newid arloesedd digidol

• Y
 r Elw Cymdeithasol presennol
ar Fuddsoddi yn Ymdopi’n Well
yw £4.50 am bob £1 sy’n cael ei
gwario. xv Rydym am gynyddu hyn
drwy ddod o hyd i ffyrdd newydd o
dechnoleg gynorthwyol i ddarparu
cymorth arbenigol i’n rhai mwyaf
agored i niwed
• G
 allai caffael technoleg gan gwmnïau
o Gymru helpu i dyfu diwydiant
newydd yng Nghymru tra’n sicrhau y
gall iechyd a chartrefi ein pobl
hŷn elwa
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www.careandrepair.org.uk
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