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Llawlyfr cynhadledd
wedi ei noddi gan:

DIOLCH I’N NODDWYR
Gorwel // Uned fusnes o fewn Grŵp Cynefin yw Gorwel. Prif ffocws Gorwel

yw darparu gwasanaethau cefnogi yn y meysydd trais yn y cartref ac atal
digartrefedd. Mae Gorwel yn weithredol mewn pedair sir yng ngogledd Cymru ac
yn darparu cefnogaeth i hyd at 500 o ddefnyddwyr gwasanaeth yr wythnos gan
gyflogi 60 aelod staff. Mae prosiectau Gorwel yn cynnwys llochesi, cynlluniau tai
â chefnogaeth, gwasanaethau plant a phobl ifanc, cefnogaeth yn y gymuned ac
gwasanaeth ymgynghorwyr annibynnol trais yn y cartref.

Gofal a Chymorth Pobl // Mae Gofal a Chymorth Pobl yn darparu

ystod eang o wasanaethau Gofal, Cymorth a Thai i bobl ledled de-ddwyrain,
gorllewin a chanolbarth Cymru, ac yn Lloegr. Rydym yn darparu atebion arloesol
wedi eu personoli ar gyfer pobl a’n partneriaid i’r prif heriau ym maes gofal
cymdeithasol, yn cynnwys atebion gofal a chymorth i bobl hŷn, anabledd corfforol,
anabledd dysgu, iechyd meddwl, pobl ifanc, teuluoedd, a phobl sy’n ddigartref.

Cymdeithas Tai Taf // Mae Cymdeithas Tai Taf yn sefydliad ‘angor’

ar gyfer canol dinas Caerdydd sy’n helpu i greu cymunedau cynhwysol trwy
alluogi pobl i adeiladu ar eu cryfderau a’u galluoedd. Credwn nad yw gorffennol
person yn gorfod pennu eu dyfodol, ac rydym yn gweithio gyda phobl i ddatblygu
eu gwydnwch, eu huchelgeisiau a’u gobeithion. Yn ogystal â darparu cartrefi
sy’n ddiogel ac yn fforddiadwy, rydym yn cyflenwi cymorth arbenigol ar draws
Caerdydd, Casnewydd a Bro Morgannwg, ac ym mis Ionawr 2019 cafodd ein
gwasanaethau eu hymestyn i gynnwys Pen-y-bont. Fel sefydliad sy’n ffocysu ar
bobl, rydym wedi ymrwymo i barhau i ddarparu gwasanaethau a fydd yn galluogi
unigolion a chymunedau i ffynnu.

Grŵp United Welsh // TMae Grŵp United Welsh yn sefydliad nid-er-

elw sy’n darparu gwasanaethau tai a gwasanaethau perthynol eraill i bobl yn ne
Cymru. Mae’r Grŵp yn cynnwys is-gwmni arobryn, sef Celtic Horizons, sy’n gofalu
am ein holl wasanaethau eiddo. Rydym hefyd yn adeiladu cartrefi sydd ar werth
am bris y farchnad, dan y brand Harmoni Homes. Rydym yn darparu gwahanol
fathau o lety, yn cynnwys Gofal Ychwanegol a chynlluniau tai â chymorth, ac yn
gweithio mewn partneriaeth gydag awdurdodau lleol ac awdurdodau iechyd i
ddarparu prosiectau gofal arbenigol i helpu pobl gyda’u lles ac i fyw’n annibynnol
yn y gymuned. Ar hyn o bryd rydym yn rheoli bron i 6,000 o gartrefi ar draws 11 o
awdurdodau lleol. Dros y bum mlynedd ddiwethaf rydym wedi adeiladu dros 1,000
o gartrefi, a bwriadwn adeiladu o leiaf 1,300 yn rhagor yn y bum mlynedd nesaf.

Grŵp Tai West & Wales // Mae Grŵp Tai Wales & West yn

cynnwys Cymdeithas Tai Wales & West ynghyd â phedwar o gwmnïau Grŵp –
Gwasanaethau Cynnal a Chadw Cambria, Mentrau Castell, Datblygiadau Enfys a
Chartrefi Castell. Gyda’n gilydd, rydym yn cyflogi dros 600 o staff ar draws Cymru,
a’r cyfan ohonynt yn helpu i wneud gwahaniaeth i fywydau, cartrefi a chymunedau
pobl. Mae gennym dros 50 mlynedd o brofiad ym maes tai cymdeithasol yng
Nghymru, ac rydym yn rheoli tua 12,000 o gartrefi fforddiadwy ac o ansawdd
uchel o fewn ardaloedd 15 o awdurdodau lleol. Yn ogystal, rydym yn darparu
gofal a chymorth i breswylwyr mewn darpariaeth gofal ychwanegol ac allan yn y
gymuned

CROESO...
Croeso i Gynhadledd Flynyddol Cymorth Cymru 2019. Rydw
i wrth fy modd fod cynifer ohonoch wedi ymuno â ni heddiw,
gan deithio yma o wahanol ardaloedd ledled Cymru.
Bu’r flwyddyn ddiwethaf yn un o’r mwyaf heriol yn ein hanes. Roeddem yn wynebu bygythiad sylweddol
i’r cyllid i ariannu cymorth ym meysydd digartrefedd a thai yng Nghymru, ac roedd y sefyllfa’n
ymddangos bron yn amhosibl. Fodd bynnag, rydym wedi dangos ein bod – pan ddown at ein gilydd –
yn rym na ellir ei anwybyddu!
Rwy’n hynod o ddiolchgar am gefnogaeth ein haelodau a’n partneriaid dros y flwyddyn ddiwethaf.
Gwn na fyddem wedi llwyddo gyda’r ymgyrch Materion Tai heb eich angerdd a’ch ymroddiad chi. Mae’r
gwaith caled yn parhau yn 2019 i sicrhau bod y Grant Cymorth Tai newydd yn galluogi pobl i osgoi
digartrefedd, byw’n annibynnol yn eu cartrefi, cyflawni eu gobeithion, a ffynnu yn eu cymunedau.
Thema’r gynhadledd heddiw yw ‘Herio’r System | Llunio’r Dyfodol’. Rydym wedi ymgynnull casgliad
gwych o siaradwyr, yn cynnwys ein harbenigwyr trwy brofiad, ac eraill a fydd yn rhannu eu profiadau
o feysydd cyflenwi gwasanaethau, y byd academaidd, awdurdodau lleol a llywodraeth. Gobeithiwn y
byddant yn herio eich ffordd o feddwl, a’ch ysbrydoli i wneud gwahaniaethau a fydd yn cael effaith
bositif a pharhaus ar bobl a chymunedau yng Nghymru.
Gobeithio y byddwch i gyd yn mwynhau’r diwrnod,

Katie
Katie Dalton
Cyfarwyddwr, Cymorth Cymru

Rhannwch eich syniadau ar Twitter
Defnyddiwch yr hashnod #Cymorth19

Gofynnwch gwestiynau drwy gydol
y dydd
Byddwn yn defnyddio Sli’do i gasglu
cwestiynau yn ystod y sesiynau llawn heddiw
– lawrlwythwch yr ap a rhoi eich cwestiynau
i’r siaradwyr!
Logiwch i mewn gan ddefnyddio #Cymorth19

RHAGLEN Y GYNHADLEDD
09:30 - GAIR O GROESO
►► Katie Dalton - Cyfarwyddwr, Cymorth Cymru

09:45 - Prif araith: Ail-greu’r system
►► Pat McArdle - Prif Weithredwr, Ymddiriedolaeth Mayday
Yn 2011, roedd Ymddiriedolaeth Mayday yn ddarparwr canolig ei faint ym maes tai â chymorth, ac yn
ystyried ei ddyfodol a’i ffordd o weithio. Gofynnodd y Prif Weithredwr, Pat McArdle, y cwestiwn hwn:
‘Ydy’r gwasanaethau mae Mayday a sefydliadau eraill yn eu darparu yn gweithio?’ Yr ateb a roddwyd
oedd: nac ydynt. O’r foment honno ymlaen, dechreuodd Mayday ei drawsnewid ei hun, gan esblygu i
ffurfio’r sefydliad unigryw ydyw heddiw. Yn ei haraith allweddol, bydd Pat yn disgrifio sut y dechreuodd
y sefydliad ar y daith hon, gan wrando ar farn a phrofiad cannoedd lawer o bobl sy’n cael profiad o
ddigartrefedd. Bydd yn esbonio sut y llwyddodd yr adborth hwn i lunio dyfodol y sefydliad, gan arwain at
ffordd newydd o weithio – un wedi’i phersonoli ac yn ‘seiliedig ar gryfderau’. Bydd Pat yn siarad am aillunio’r system – ac yn herio’r sector yng Nghymru i wneud yr un fath.

10:30 - Adroddiad Arbenigwyr Trwy Brofiad
Dros y deufis diwethaf, rydym wedi siarad gyda thros 150 o bobl ynghylch eu barn a’u profiadau o
ddefnyddio gwasanaethau cymorth ym maes digartrefedd a thai yng Nghymru. Yn y sesiwn hon, bydd tri
arbenigwr trwy brofiad yn rhannu’r themâu sy’n datblygu o’r gwaith hwn, ac yn cyflwyno i gynadleddwyr
gyfres o heriau ynghylch sut y gallwn roi cymorth i bobl yn y dyfodol.

11:15 - Egwyl
11:30 - Gweithdai
Grant Cymorth Tai:
llunio’r deilliannau
►► Paul Webb –
Llywodraeth Cymru
Bydd y sesiwn hon yn rhoi
cyfle i gynadleddwyr rannu
syniadau a safbwyntiau
ynghylch sut y dylem gofnodi
deilliannau ac effaith
tystiolaeth pan gyflwynir y
Grant Cymorth Tai newydd.
Bydd hwn nid yn unig yr unig
gyfle i ymgysylltu, ond hefyd
yn un o’r cyfleoedd cynnar
i drafod gyda swyddogion
Llywodraeth Cymru sy’n
gyfrifol am y Grant newydd.

12:20 - Cinio

Digartrefedd a’r sector
rhentu preifat: sut gallwn ni
gydweithio’n wellr?
►► Nick Morris, Crisis
►► Sophie Boobis, Crisis
Bydd y sesiwn hon yn tynnu ar
yr ymchwil a wnaed ledled y DU
gan Crisis UK ar sut orau i weithio
gyda’r sector rhentu preifat, i
helpu i roi terfyn ar ddigartrefedd.
Bydd hefyd yn edrych ar
enghreifftiau o arfer da, gan
ystyried sut y gallwn gydweithio’n
well i ymgysylltu tenantiaid PRS –
a landlordiaid – â gwasanaethau
digartrefedd a thai.

Troseddoli cysgu ar
y stryd: trosolwg a
chanfyddiadau cynnar y
gwaith ymchwil?
►► Sarah Bradbeer Prifysgol De Cymru
Bydd y sesiwn hon yn darparu
trosolwg cynnar o ymchwil
ragarweiniol a gynhelir ar
hyn o bryd gan Brifysgol De
Cymru, yn cynnwys ystyriaeth o
ddemograffeg Cymru, trosolwg
o lenyddiaeth troseddoli, a
chanfyddiadau cynnar ar
arestio am grwydraeth, GDMAC
(PSPOs), a data ar garcharu a
remánd.

13:10 - Llunio comisiynu: her i ni i gyd
►► Gary Wallace – Cyfarwyddwr Cynorthwyol Iechyd Cyhoeddus, Cyngor Dinas Plymouth
Yn y sesiwn hon, bydd Gary Wallace o Gyngor Dinas Plymouth yn rhannu’r newidiadau arloesol mae ei
sefydliad ef wedi eu gwneud i’r broses gomisiynu. Bu’r dasg yn her i bawb oedd ynghlwm â’r gwaith, ond
y maent wedi chwyldroi’r modd y cyflenwir y gwasanaethau, fel eu bod yn canolbwyntio ar y person ac
nid ar y system neu’r gwasanaeth a gomisiynwyd.

14:00 - Gweithdai
Ar ol Deddf Tai (Cymru): beth
ddylai’r dyfodol fod?
►► Dr Peter Mackie – WISERD
/ Prifysgol Caerdydd
Bydd y sesiwn hon yn ystyried
y camau nesaf ar gyfer polisi a
deddfwriaeth digartrefedd yng
Nghymru. Bydd Dr Peter Mackie
– y dylanwadodd ei adolygiad ar
gyfeiriad deddfwriaeth 2014 –
yn arwain sesiwn ryngweithiol,
gan adlewyrchu ar yr hyn mae’r
dystiolaeth yn ei ddweud, ac
yn gofyn i gynadleddwyr rannu
eu syniadau o ran beth ddylai’r
camau nesaf fod.

Cenedlaethau’r Dyfodol:
ydyn ni wir yn cwrdd A’r
her?
►► Cathy Madge - Swyddfa
Comisiynydd Deddf
Llesiant Cenedlaethau’r
Dyfodol
Yn y sesiwn hon, bydd Cathy
Madge yn ystyried gobeithion
a nodau Deddf Llesiant
Cenedlaethau’r Dyfodol, ac yn
gosod heriau i gynadleddwyr
i ystyried a ydynt yn mynd yn
ddigon pell o ran eu ffordd o
feddwl – ac a ddylent neu a
allent wneud mwy.

Herio canfyddiadau:
defnyddio Cwpan y Byd i
Bobl Ddigartref fel llwyfan
i achosi newid
►► Dan Tyte, Working Word
Gyda Chaerdydd yn croesawu
Cwpan y Byd i Bobl Ddigartref
ym mis Awst, mae gennym gyfle
unigryw i newid canfyddiad y
cyhoedd a pholisi sy’n berthnasol
i ddigartrefedd. Bydd Dan Tyte,
sy’n aelod o’r Pwyllgor Trefnu
Lleol, yn trafod y cyfle hwn gyda’r
cynadleddwyr, gan ystyried sut
y gall y twrnamaint arwain at
waddol barhaol.

14:50 - Egwyl
15:05 - Anerchiad fideo gan y Gweinidog
Bydd Julie James AC, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, yn gosod ei safbwyntiau hi am yr heriau sydd
o’n blaenau – a sut y gall y sector digartrefedd, tai a chymorth helpu i oresgyn yr heriau hyn.

15:15 - Ymateb i’r her
►► Ewan Hilton, Prif Weithredwr, Gofal
►► Tamsin Stirling, Ymgynghorydd Tai Annibynnol
►► Charlotte Waite, Arweinydd Ymgysylltu Hyb ACEau
►► Pat McArdle, Prif Weithredwr, Ymddiriedolaeth Mayday
Yn ein sesiwn derfynol, rydym wedi ffurfio panel o bobl a chanddynt ddegawdau lawer o brofiad yn
y sector tai a chymorth – ar y llinell flaen, ym maes rheoli, yn gweithio ar brosiectau cenedlaethol,
yn y byd academaidd, ac mewn llywodraeth. Rydym wedi gofyn iddynt adlewyrchu ar yr heriau sy’n
wynebu’r sector, a sut mae angen i ni feddwl mewn ffordd wahanol, bod yn fwy uchelgeisiol, a herio’r
system. Byddant yn ateb cwestiynau a ofynnir gan y gynulleidfa, ac yn gosod eu heriau eu hunain i’r
cynadleddwyr ynghylch y modd rydym yn gweithio fel unigolion a gyda’n gilydd.

15:55 - Sylwadau i gloi

EWCH I’N ARDDANGOSWYR
Academi Wales // Academi Wales yw’r ganolfan ragoriaeth ar

gyfer arweinyddiaeth a rheoli gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru. Fe’i
sefydlwyd ym mis Medi 2012, ac mae Academi Wales yn rhan o bortffolio y
Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, Llywodraeth Cymru. Rydym yn amcanu at
greu dyfodol i Gymru lle mae arweinyddiaeth ein gwasanaethau cyhoeddus yn
weledigaethol, cydweithredol, arloesol a llwyddiannus o ran creu gwelliannau
ym mywydau pobl sy’n byw yng Nghymru. Mae ein dull o weithio’n seiliedig
ar nifer o athrawiaethau dysgu, yn cynnwys y syniadau bod raid i ni ‘arwain
i ddysgu’, ac nad ydym byth yn rhoi’r gorau i ddysgu er mwyn cyflawni ein
gwaith, beth bynnag fo’n hoedran neu ein statws.

Brewin Dolphin // Yn eu swyddfa yng Nghaerdydd, mae tîm Brewin
Dolphin yn darparu gwasanaethau arbenigol ym maes rheoli buddsoddiadau
i elusennau a sefydliadau trydydd sector ledled Cymru. Rydym yn gofalu am
ystod eang o sefydliadau Cymreig, o bob maint a phob math o fandad, ac mae
gennym arbenigedd penodol mewn delio â chyrff sy’n darparu gwasanaethau.
Gallwn gynnig mwy na rheoli’r arian yn unig – byddwn yn eich helpu gyda’ch
polisi, yn darparu cyngor proffesiynol ar fuddsoddiadau, ac yn cynnig
hyfforddiant i’ch Swyddogion Gweithredol a’ch Ymddiriedolwyr. Mae pob elfen
o’r berthynas yn cael ei rheoli gan arbenigwyr yn eu meysydd, ac mae gan bob
cleient ei bortffolio ei hun wedi’i deilwra i gwrdd â’ch anghenion penodol chi.
Cysylltwch â ni i ddysgu mwy am sut y gallwn helpu eich sefydliad chi i wneud
y gorau o’ch asedau: T: 02920 340100 / W: www.brewin.co.uk/charities /
E: paul.mathias@brewin.co.uk

Ysgol y Gyfraith, Bangor // Ar hyn o bryd, mae ymchwilwyr o

Ysgol y Gyfraith, Bangor (ynghyd â Phrifysgolion eraill yng Nghymru) yn edrych
ar ddeddfwriaeth ym maes tai a digartrefedd yng Nghymru, yn enwedig felly ar
sut y gall pobl unioni cam yn erbyn penderfyniad gan gorff cyhoeddus sydd, yn
eu barn hwy, yn anghyfreithlon neu’n annheg. Mae gennym ddiddordeb mewn
clywed eich barn chi ynghylch osgoi anghydfod, datrys anghydfod, a dysgu o
ddadleuon, fel modd o’n helpu ni i gynnig system fwy hygyrch, teg ac effeithiol
i Gymru. Mae Ysgol y Gyfraith, Bangor yn rhan o Brifysgol Bangor, a sefydlwyd
yn 1884. Mae Ysgol y Gyfraith ar ben rhestr y goreuon yng Nghymru, yn ôl y
Guardian University Guide 2019. Mae’n cynnig dosbarthiadau bychan o ran
maint, lefel uchel o fodlonrwydd ymhlith y myfyrwyr, ac ymrwymiad i gymorth,
arweiniad a gofal bugeiliol. Mae gan Bangor record o’r radd flaenaf o ymchwil
effeithiol ar faterion cyfraith gyhoeddus, yn cynnwys datganoli, hawliau dynol,
gofal yn y gymuned, mynediad at gyfiawnder, adolygiad barnwrol, a chaffael
cyhoeddus.

Cymdeithas Tai First Choice // Mae Cymdeithas Tai First

Choice, a sefydlwyd yn 1988, yn darparu tai o ansawdd da i bobl anabl,
cyn-filwyr a rhai a chanddynt anghenion cymhleth, ledled Cymru a Swydd
Amwythig. Ein nod yw bod yn ddarparwr y bydd awdurdodau lleol yn troi atom
i gyflenwi tai a gynlluniwyd yn briodol fel bod modd i bobl a chanddynt ystod o
anghenion arbennig ac anableddau, ynghyd â chyn-filwyr, fyw bywydau llawn. Ein
cenhadaeth yw gwella ansawdd bywyd trwy ddarparu llety pwrpasol, o ansawdd
da, sy’n galluogi tenantiaid i fod yn annibynnol, cyflawni eu potensial a mwynhau
bywyd, gan alluogi staff ac aelodau o’r teulu i fod yn rhan o’r daith honno.

Geldards // Yn wahanol i sawl practis rhanbarthol, mae gan Geldards
bellach dîm mawr o gyfreithwyr arbenigol sy’n gweithio’n ecsgliwsif ar
ran elusennau a sefydliadau eraill yn y trydydd sector. Rydym yn darparu
cyngor ymarferol, mewn iaith ddealladwy, yn seiliedig ar ein profiad eang
a’n gwybodaeth arbenigol. Mae’r cwmni’n parhau i gynnig ystod eang o
wasanaethau i sefydliadau elusennol. Mae gennym gasgliad amrywiol o
gleientiaid sy’n cynnwys dros 700 o elusennau bach a mawr ledled Cymru
a Lloegr. Yn eu plith mae elusennau cenedlaethol, cyrff crefyddol pwysig,
sefydliadau Siarter Frenhinol, amgueddfeydd, elusennau ym maes y
celfyddydau, sefydliadau cymunedol, llochesi i’r digartref a chyrff trosfwaol.

Gofal // Mae Gofal yn elusen iechyd meddwl a lles arloesol yng Nghymru.

Rydym yn gweithio gyda dros 4000 o bobl bob blwyddyn sy’n wynebu heriau
gyda’u hiechyd meddwl trwy wasanaethau a phrosiectau amrywiol, gan gynnwys
ymyrraeth argyfwng, tai â chefnogaeth, cefnogaeth cyflogaeth, prosiectau
cymunedol creadigol, prosiectau pobl ifanc a chymorth demensia.Mae ein
gwaith yn cefnogi pobl trwy anawsterau tuag at adferiad, trwy helpu pob
unigolyn i ddod o hyd i’r ffyrdd gorau o ddod yn annibynnol, yn gysylltiedig â’u
cymuned ac yn teimlo’n well.

Hafan Cymru // Cymdeithas Dai ac iddi ddiben elusennol yw Hafan

Cymru, ac mae’n darparu nifer o wasanaethau mewn perthynas â thai a
chymorth arbenigol. Rydym yn cyflenwi tai lloches a throsiannol i’n cleientiaid, a
gwasanaethau ymyrraeth gynnar pwrpasol a phrosiectau cymorth arloesol i bobl
a chymunedau ledled Cymru. Cenhadaeth Hafan Cymru yw ‘adeiladu cyfleoedd
i alluogi pobl i fyw’n dda’ trwy adennill eu hannibyniaeth, teimlo’n ddiogel,
datblygu’n bersonol a chysylltu â’u cymunedau.

Llamau // Cenhadaeth Llamau yw dileu digartrefedd yn achos pobl ifanc

a menywod bregus yng Nghymru. Credwn na ddylai’r un person ifanc, na’r un
fenyw fregus, fyth gael profiad o ddigartrefedd. Rydym yn gweithio ledled Cymru
i arbed digartrefedd, darparu llety diogel, a rhoi cymorth i bobl i’w galluogi i droi
cefn am byth ar ddigartrefedd. Sefydlwyd Llamau 30 mlynedd yn ôl i ddarparu
lle diogel i bobl ifanc ym Mro Morgannwg aros ynddo. Ers hynny, rydym wedi rhoi
cymorth i 67,000 o bobl sydd naill ai’n wynebu digartrefedd neu sydd eisoes yn
ddigartref. Y llynedd, buom yn gweithio gydag 8,144 o bobl – cynnydd o 56% ar y
flwyddyn flaenorol.

EWCH I’N ARDDANGOSWYR
Mirus // Ers dros 30 mlynedd, mae Mirus wedi bod yn cefnogi plant

ac oedolion a chanddynt anabledd dysgu, anabledd corfforol, awtistiaeth
ac ymddygiad cymhleth. Rydym yn cefnogi pobl mewn deg o ardaloedd
awdurdodau lleol ar draws de, canolbarth a gorllewin Cymru i’w helpu i fyw
bywydau llawn a gweithredol o fewn eu cymunedau. Cawn ein comisiynu gan
awdurdodau lleol, byrddau iechyd, unigolion a’u teuluoedd i ddarparu ystod o
wasanaethau cymorth a gynlluniwyd mewn modd creadigol a chyd-gynhyrchiol
i alluogi pobl i fyw y math o fywyd maent yn ei ddewis, a chyflawni’r hyn sy’n
bwysig iddynt hwy. Am ragor o wybodaeth, ewch i www.mirus-wales.org.uk neu
chwiliwch amdanom ar y cyfryngau cymdeithasol.

Tai Sir Fynwy // Mae Tai Sir Fynwy yn berchen ar, ac yn rheoli, dros

3,600 o unedau llety ar gyfer defnydd cyffredinol a phobl hŷn, ac yn darparu
gwasanaethau rheoli i dros 280 o lesddalwyr ledled sir Fynwy. Rydym wedi
adeiladu 221 o dai newydd, ac mae 500 pellach ar y gweill. Rydym yn helpu
tenantiaid gyda chyngor ariannol, cyflogadwyedd neu ddatblygu sgiliau i’w
galluogi i wella eu bywydau a’u cymunedau. Rydym yn datblygu gwasanaethau
arloesol megis ‘Dads Can’ – prosiect a ariennir gan y Loteri Fawr sy’n cefnogi
tadau yn sir Fynwy a Chasnewydd – a gwasanaeth Hyfforddwr Tenantiaeth sy’n
cefnogi ein tenantiaid mwyaf bregus. Ni hefyd sy’n cyflenwi’r cytundeb Cefnogi
Pobl yn y sir.

Byddin yr Iachawdwriaeth // Am dros 150 o flynyddoedd,

mae Byddin yr Iachawdwriaeth wedi gweithio gyda phobl fregus a rhai a
eithriwyd o fewn ein cymdeithas. Rydym yn cynnig gobaith, cynhesrwydd,
diogelwch a theimlad o les ac o berthyn, er mwyn datblygu eu gwytnwch a’u
nerth i’w cefnogi tuag at annibyniaeth. Yng Nghaerdydd, rydym yn rhoi cymorth
i unigolion a chanddynt ystod eang o anghenion cymhleth, a hynny trwy
wasanaethau sy’n cynnwys gwasanaeth ymestyn Prosiect y Bws, gwasanaeth
Ailgysylltu o fewn y Ganolfan Tai, a gwaith ymgysylltu yn y gymuned i helpu’r
rhai nad oes ganddynt fynediad at arian cyhoeddus. Rydym hefyd yn rhedeg
canolfan breswyl ‘tŷ byw’ gyda 66 o welyau, yr unig raglen breswyl yng Nghymru
i gynnig gwasanaeth yn seiliedig ar ymatal rhag alcohol a chyffuriau, ynghyd â
rhaglen hyblyg o gymorth ar gyfer pobl yn y gymuned.

Tai Pawb // Ein nod yw ysbrydoli Cymru i fod yn lle tecach i fyw ynddo.

Rydym yn hyrwyddo cydraddoldeb a chyfiawnder cymdeithasol ym maes tai.
Rydym yn llunio’r newid yr hoffem ei weld trwy adnabod heriau, a datblygu
syniadau ac atebion arloesol i fynd i’r afael â hwy. Rydym yn gwneud i newid
ddigwydd trwy ddylanwadu ar bolisïau cenedlaethol a chefnogaeth sefydliadol.
Cydweithiwn â gwahanol gyrff i’w helpu i roi eu syniadau ar waith, a hynny
drwy ein llinell gymorth, ymgynghoriaeth, hyfforddiant, a’n cynllun allweddol
–y Dyfarniad Ansawdd mewn Cydraddoldeb ac Amrywiaeth (QED). Rydym
yn fudiad aelodaeth, a’r aelodau hynny’n dod o’r sectorau tai, cymunedol a
chydraddoldeb, a sectorau perthynol eraill yng Nghymru. Mae ein haelodau’n
darparu cartrefi a gwasanaethau ym maes tai ar gyfer dros 200,000 o bobl
amrywiol yng Nghymru, gyda llawer ohonynt yn dod o gymunedau lleiafrifol a’r
rhai sy’n draddodiadol yn cael eu hymyleiddio.

