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CYFLWYNIAD 

 

BETH YW'R GRANT CYMORTH TAI? 

Mae Cynllun y Grant Cymorth Tai yn ariannu, datblygu a monitro nifer o wasanaethau, gan gynnwys 

tai â chymorth, a chymorth materion tai i bobl sy'n agored i niwed. 

Nod y gwasanaethau yw rhoi cyfleoedd i bobl sydd angen cymorth i ddatblygu sgiliau byw'n 

annibynnol neu gynnal ffordd o fyw annibynnol yn y gymuned. 

Mae'r gwasanaethau'n canolbwyntio ar atal neu ddatrys problemau a fyddai o bosibl yn arwain at 

ddigartrefedd, gofal preswyl, mynd i'r ysbyty neu droseddu. 

BETH YW CYMORTH MATERION TAI? 

Mae modd i Gymorth Materion Tai helpu pobl i feithrin y sgiliau sydd eu hangen er mwyn cynnal neu 

ddatblygu'r gallu i fyw'n annibynnol yn y gymuned, a gwneud cyfraniad cadarnhaol iddi. 

Mae modd darparu cymorth mewn Llety â Chymorth neu Lety Mewn Argyfwng neu yng nghartref yr 

unigolyn. Dylai cymorth alluogi pobl i fod yn annibynnol. 

Mae modd darparu cymorth i gynorthwyo â nifer o faterion, gan gynnwys: 

• Cyfeirio unigolion at asiantaethau eraill, gwasanaethau cyffuriau ac alcohol, addysg, 
hyfforddiant, cyflogaeth a gwasanaethau iechyd, a helpu pobl i gysylltu â'r asiantaethau yma 

• Rhoi trefn ar y cartref ac edrych ar ei ôl, gan gynnwys rheoli tenantiaeth 

• Cyllidebu, rheoli arian, a chynyddu incwm 

• Meithrin sgiliau byw ymarferol 

• Problemau Iechyd Meddwl 

• Ailadeiladu/datblygu cysylltiadau â rhwydweithiau cymdeithasol/teuluoedd a lleihau unigrwydd 
cymdeithasol 

• Cynyddu diogelwch personol 

• Cyngor ar faterion yn ymwneud â thai, ailsefydlu, ôl-ddyledion, cael eich hel o'r tŷ ac ati 
 

I BWY MAE'R GARFAN GRANT CYMORTH TAI YN RHOI CYMORTH? 

Mae sawl math o gymorth ar gael, gan gynnwys cymorth ar gyfer y rheiny sydd ddim â'u llety eu 

hunain a'r rheiny sydd angen llety â chymorth neu lety mewn argyfwng. Mae cymorth hefyd ar gael i 

bobl sydd â'u cartrefi neu denantiaethau eu hunain, boed nhw'n breifat neu wedi'u rhentu. Dydy'r 

cynlluniau ddim yn addas ar gyfer pobl fydd ddim yn gallu byw'n annibynnol. 

Mae modd darparu cymorth i bobl sydd eisiau eu cartrefi eu hunain ond sydd angen datblygu'r sgiliau 

y mae eu hangen i reoli tenantiaeth.  
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Mae cymorth ar gael i:  

• Pobl ddigartref/Pobl sy'n wynebu bod yn ddigartref o bosib 

• Cyn-droseddwyr 

• Pobl ag anabledd corfforol 

• Pobl sy'n profi cam-drin domestig, neu sydd wedi'i brofi yn y gorffennol 

• Pobl â phroblemau gyda chyffuriau a/neu alcohol 

• Pobl hŷn 

• Pobl ifainc 

• Pobl â salwch cronig 

• Pobl ag anawsterau dysgu 

• Pobl ag anghenion iechyd meddwl 

• Ffoaduriaid 

• Teuluoedd sy'n agored i niwed 
 
 
I BA FEYSYDD DYDY'R GRANT DDIM YN RHOI CYMORTH? 

Dydy'r Grant Cymorth Tai ddim yn ariannu'r canlynol: 

• Materion rheoli tai 

• Cwnsela arbenigol 

• Gofal oriau dydd 

• Gofal personol 

• Cymorth mewn cartref gofal 

• Gwaith allgymorth gyda phobl sy'n cysgu ar y stryd 

• Canolfannau galw heibio 

• Gofal iechyd 

• Darparu meddyginiaeth 

• Rhaglenni dadwenwyno 

• Ymyriadau therapi 

• Gwasanaethau canoli 
 

A oes angen cymorth materion tai arnoch chi? 

Os oes, mae modd i ni helpu. 

Mae modd i wasanaethau'r Grant Cymorth Tai ddarparu help a chymorth gyda'r canlynol: 

• Cyllidebu 

• Materion yn ymwneud â dyled 

• Bygythiad bod yn ddigartref 

• Gwneud y mwyaf o'ch incwm a helpu i dalu biliau 

• Cyd-weithio â gweithwyr proffesiynol priodol 

• Cyngor ar sut i gadw eiddo'n ddiogel 

• Sgiliau byw bob dydd 
 



 

5 
 

 

Mae'r Grant Cymorth Tai yn bennaf yn ariannu dau gategori o gymorth: 

Llety â Chymorth a Chymorth fel y bo Angen.  

Mae gwasanaethau'r Grant Cymorth Tai yn helpu pobl ag ystod o anghenion, gan gynnwys: 

• Digartrefedd 

• Cam-drin Domestig 

• Iechyd Meddwl 

• Pobl Ifainc 

• Anableddau Dysgu 

• Pobl Hŷn 
 

Y COSTAU SYDD YNGHLWM 

Yn gyffredinol, mae gwasanaethau'r Grant Cymorth Tai yn rhad ac am ddim. Serch hynny, os yw 

unigolyn yn defnyddio gwasanaeth tai â chymorth, tai gwarchod, llety uniongyrchol neu lety lloches 

efallai y bydd raid iddyn nhw dalu am rai pethau, e.e. costau gwresogi. 

Mae'r rhent a'r taliadau ffioedd gwasanaeth yn uwch na thai anghenion cyffredinol, felly os yw 

unigolyn yn gweithio a dydyn nhw ddim yn gymwys i gael budd-dal tai, efallai fydd dim modd i'r 

unigolyn fforddio'r gwasanaeth tai â chymorth. Mewn achosion o'r fath, efallai y bydd opsiynau eraill 

megis cymorth fel y bo angen yn eu cartrefi eu hunain neu mewn tai sy'n cael eu rhannu yn fwy 

priodol. 

I BWY MAE'R CYFEIRLYFR YMA? 

Mae'r cyfeirlyfr yma ar gyfer unrhyw un sydd angen cyngor neu wybodaeth am wasanaethau cymorth 

materion tai sy'n cael eu hariannu gan y Grant Cymorth Tai yn Rhondda Cynon Taf. Mae hyn yn 

cynnwys staff asiantaethau neu sefydliadau sy'n gweithio gyda phobl sydd angen defnyddio 

gwasanaeth cymorth, a phobl sydd angen cymorth iddyn nhw eu hunain neu i rywun maen nhw'n ei 

adnabod. 

BETH SYDD YN Y CYFEIRLYFR YMA? 

Mae'r cyfeirlyfr yn rhestru'r holl wasanaethau cymorth â thai sy'n cael eu hariannu yn yr ardal yma ac 

sydd ar gael. 

Mae'n cynnwys manylion y gwasanaethau maen nhw'n eu darparu ac i bwy maen nhw. 

PWY SY'N CAEL ATGYFEIRIO I'R GWASANAETHAU SY'N CAEL EU HARIANNU GAN Y GRANT 

CYMORTH TAI? 

Mae modd i unrhyw un atgyfeirio. Does dim rhaid i chi fod yn gorff proffesiynol. Mae modd i chi 

gyfeirio'ch hun, neu mae modd atgyfeirio rhywun sydd angen cymorth yn eich barn chi. 
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SUT MAE GWNEUD CAIS? 

 

Os hoffech chi atgyfeirio rhywun neu gyfeirio eich hun, llenwch y Ffurflen Atgyfeirio, oni nodir yn 

wahanol.  

 

 

 

 

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch chi am wasanaethau sy'n cael eu hariannu gan y Grant 

Cymorth Tai, cysylltwch â'r Garfan Cymorth i Bobl: 

Cyfeiriad:  Carfan Cymorth i Bobl, Tŷ Sardis, Heol Sardis, Pontypridd, CF37 1DU   

Ffôn:     01443 2814822 

E-bost:      HSGTEAM@rctcbc.gov.uk 

Gwefan:       www.rctcbc.gov.uk/CefnogiPobl  

 

 

 

mailto:HSGTEAM@rctcbc.gov.uk
https://www.rctcbc.gov.uk/EN/Resident/AdultsandOlderPeople/Alternativestolivinginyourhome/Supportingpeopleinyourcommunity.aspx
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Gwasanaethau Cam-drin Domestig 
 

Gwasanaethau Llety â Chymorth  
  
 
 
 

Gwasanaethau Cam-drin Domestig – Lloches RhCT  
 

Grŵp Oedran:   Dros 16 oed (Menywod yn unig) 

 

Cymorth ar gael:   24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos (Lloches)  

    Dydd Llun – Dydd Gwener, 9am – 5pm (Tai Wedi'u Rhannu) 

 

Ar gael drwy: Mynediad uniongyrchol trwy'r Gwasanaethau Cam-drin Domestig 

neu'r Garfan Materion Tai (26 lle) 

 

Mae gyda Gwasanaeth Cam-drin Domestig RhCT ddarpariaeth Lloches (llety mewn argyfwng) ar gyfer 

menywod a'u plant sy'n ffoi rhag cam-drin domestig. Mae gyda'r brif loches derbyn ac asesu 9 ystafell 

wely sy'n cynnwys cyfleusterau cegin ac ystafell ymolchi unigol. Mae gyda'r lloches hefyd fannau byw 

cymunedol, cyfleusterau golchi dillad a mannau chwarae i blant a phobl ifainc. Yn gyffredinol, mae pobl 

yn aros yn y lloches derbyn ac asesu am gyfnod byr (1-2 wythnos) cyn symud i un o'n llochesau 

rhanbarthol eraill.   

 

Tai wedi'u rhannu yn ardaloedd Taf-elái a Chwm Cynon yw'r llochesau eraill. Bydd ystafell wely eu 

hunain gyda phob teulu/person unigol, ond byddan nhw'n rhannu'r ystafelloedd ymolchi, cegin, lolfa ac 

ardaloedd i blant gyda theuluoedd/unigolion eraill. Mae pob lloches o fewn cyrraedd i gyfleusterau, 

ysgolion a chysylltiadau trafnidiaeth leol. Bydd gweithiwr cymorth o garfan o weithwyr cymorth profiadol, 

benywaidd yn cael ei bennu i bob teulu/unigolyn a bydd yn cynllunio sesiynau cymorth wedi'u 

strwythuro ac wedi'u teilwra i anghenion cymorth unigolion. Nod Gwasanaethau Cam-drin Domestig 

RhCT yw darparu cymorth cyfannol a gweithio'n agos gyda phob asiantaeth bartner, gan gynnwys 

derbyn mewnbwn rheolaidd gan asiantaethau iechyd, tai a'r gyfraith.  

 

Am ragor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael, cysylltwch ag Alyson Shmylo  

 

Rhif ffôn: 01443 400791 (oriau swyddfa Dydd Llun – Dydd Gwener, 9am – 5pm)  

Llinell Gymorth Byw Heb Ofn: 08088010800 (nosweithiau a phenwythnosau) 

 

E-bost: alysonshmylo@wa-rct.org.uk  

 

http://test-sp-rctchrapplication.abritas.net/Data/ASPPages/1/306.aspx
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Gwasanaethau Cam-drin Domestig Eraill 

 
  
 

 

 

Cynllun Cymorth fel y bo Angen Gwasanaethau Cam-drin Domestig RhCT  

 

Grŵp Oedran:   Dros 16 oed (Menywod a Dynion) 

 

Cymorth ar gael:   Cymorth ar gael ar adegau wedi'u cytuno drwy gydol yr wythnos  

    yn ddibynnol ar anghenion yr unigolyn 

 

Ar gael drwy:  Un Man Cyswllt (35 lle) 

 

Mae gyda Gwasanaeth Cam-drin Domestig RhCT gynllun sy'n rhoi cymorth fel y bo angen i fenywod a 

dynion sydd wedi dioddef cam-drin domestig sy'n byw yn eu tenantiaethau eu hunain yn ardal RhCT. 

Mae 35 lle ar gael ar y cynllun cymorth fel y bo angen. Mae modd i blant ar y cynllun hefyd gael gafael 

ar gymorth trwy Wasanaethau Cam-drin Domestig RhCT.  

 

Mae'r cynllun yn darparu cymorth i fenywod sydd ag anghenion cymorth mewn perthynas â thai neu 

sydd angen cymorth i gynnal eu tenantiaethau cyfredol. Yn gyffredinol, mae cymorth ar gael am hyd at 

gyfnod o 12 mis, a bydd yn destun adolygiad.  

 

Yn debyg i'r ddarpariaeth lloches, mae cymorth wedi'i deilwra i unigolion ar sail anghenion yr unigolyn, 

risg a chynllun cymorth. Mae modd darparu cymorth yn y meysydd canlynol:  

 

• Sefydlu cartref a thenantiaeth  

• Cymorth gydag arian a chyllido  

• Cymorth i gynnal diogelwch y cartref  

• Datblygu sgiliau byw'n annibynnol  

• Cymorth i gael gafael ar gyfleusterau cymunedol a'u defnyddio  

• Cymorth i gael gafael ar gyfleoedd cyflogaeth/hyfforddiant/gwirfoddoli  

• Cymorth i helpu gydag iechyd a lles cyffredinol  

 

Am ragor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael, cysylltwch â Gwasanaethau Cam-drin 

Domestig RhCT 

 

Ffôn: 01443 400791 (oriau swyddfa Dydd Llun – Dydd Gwener, 9am – 5pm) 

 

E-bost: trudyfisher@wa-rct.org.uk 
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Cynllun SAFE 

 

Grŵp Oedran:   Dros 18 oed 

 

Cymorth ar gael:  Cymorth ar gael dros y ffôn, wyneb yn wyneb/ar-lein ac mewn grwpiau 

ar amseroedd y cytunwyd arnyn nhw 

 

Ar gael drwy:  Mynediad Uniongyrchol drwy Wasanaethau Cam-drin Domestig RhCT 

 

Mae cynllun SAFE yn darparu cymorth, eiriolaeth ac arweiniad i unigolion wedi'u heffeithio gan gam-

drin domestig a phob math o drais yn erbyn menywod, a hynny er mwyn eu galluogi i ddod i 

benderfyniadau gwybodus a datblygu eu sgiliau a'u hyder fel bod modd iddyn nhw gymryd gwell 

reolaeth ar eu bywydau a byw mewn amgylchedd diogel. Mae'r cynllun yn darparu cefnogaeth galw 

heibio dros y ffôn neu wyneb yn wyneb ynghyd ag ystod o raglenni grŵp gan gynnwys y rhaglen ryddid, 

pecyn cymorth adfer a 'gobaith tuag at adfer' sydd ar gael ar-lein neu'n rhan o grŵp.  Mae canolfannau 

galw heibio yng nghanol trefi Pontypridd ac Aberdâr, ac yng Nghwm Rhondda, sy'n darparu mynediad 

at loches a chynlluniau cymorth fel y bo'r angen, ynghyd ag ystod o sesiynau cymorth gan asiantaethau 

allanol, gan gynnwys cyngor cyfreithiol a chyngor ar reoli dyled. 

 
 
Am ragor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael, cysylltwch â Jessica Barrow 

 

Manylion Cyswllt:  

 

Ffôn: 01443 400791 

 

E-bost: jessicabarrow@wa-rct.org.uk 
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Gofal a Thrwsio Cymru (Cam-drin Domestig) 
 
Grŵp Oedran:   Dim cyfyngiad oedran  

 

Cymorth ar gael:             Cymorth yn eich cartref eich hun  

 

Lefel y Cymorth:  Yn addas ar gyfer y rheiny sydd wedi profi cam-drin domestig  

 

Ar gael drwy:  Canolfan Oasis   

 
Nod y cynllun Gofal a Thrwsio yma yw lleihau digartrefedd drwy alluogi'r rheiny sy'n profi cam-drin 

domestig i aros yn eu cartrefi eu hunain - lle bo'n ddiogel ac yn briodol i wneud hynny – drwy ddarparu 

mesurau diogelwch i'w helpu nhw a'u teuluoedd i deimlo'n ddiogel. Mae'r cynllun yn agored i bawb sy'n 

profi cam-drin domestig, a chaiff atgyfeiriadau eu gwneud drwy'r Ganolfan Oasis ym Mhontypridd, a 

hynny'n rhan o'ch trefniadau cynllunio diogelwch. 

 

Yn rhan o'r broses atgyfeirio yma, mae ystod o opsiynau tai yn cael eu trafod a'u cynnig er mwyn 

galluogi'r unigolyn i ddod i benderfyniad gwybodus am yr opsiynau sy'n gweddu orau i'w hanghenion 

a'u hamgylchiadau. Mae modd i hyn gynnwys:  

• Newid cloeon ar ffenestri a drysau 

• Larymau ar ffenestri a drysau 

• Teclynnau dal/cadwyni drws 

• Larymau Personol 

• Teledu Cylch Cyfyng (CCTV) 

• Goleuadau diogelwch ac  

• Offer diogelwch tân gan gynnwys diffoddwyr/ blancedi tân/blychau llythyrau diogel 

rhag tân 

• Blychau llythyrau allanol 

 

Am ragor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael, cysylltwch â Kay Evans  

 

Manylion Cyswllt:  

 

Ffôn: 01443 755696 

 

E-bost: kevans@cwmtafcr.org.uk 
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Llety Dros Dro 
  
 

  
Hostel Stryd y Felin, Pontypridd  

 

Grŵp Oedran:   Dros 18 oed 

 

Cymorth ar gael:             24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos 

 

Ar gael drwy:  Carfan Materion Tai (10 lle) 

 

Mae gyda POBL hostel 10 gwely ar gyfer unigolion digartref. Mae gyda phob unigolyn ystafell ac ystafell 

ymolchi ei hun, ond mae pawb yn rhannu'r lolfa gymunedol, y gegin a'r cyfleusterau golchi dillad. Bydd 

disgwyl i unigolion gymryd rhan mewn sesiynau cymorth wedi'u trefnu a chymryd rhan mewn gweithdai 

rheolaidd i'w helpu i ddatblygu'r sgiliau i fyw'n annibynnol. 

 

Mae disgwyl y bydd unigolion yn aros hyd at 16 wythnos ar y mwyaf, yn ddibynnol ar eu hanghenion. 

Mae cymorth yn Hostel Stryd y Felin ar gael drwy atgyfeiriad gan Garfan Materion Tai'r Cyngor. 

 

Am ragor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael, cysylltwch â Rhydian Wiggins  

 

Ffôn: 07384117003 

 

Rhif ffôn: 01443 485515 

 

E-bost: hacduty@rctcbc.gov.uk 

 

 
 

mailto:Homelessness@rctcbc.gov.uk
http://www.poblgroup.co.uk/
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Y Grange, Pontypridd 
   
Grŵp Oedran:   16-24 oed 
 
Cymorth ar gael:   24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos 
 
Lefel y Cymorth:   Yn addas ar gyfer pobl ifainc ag anghenion cymorth uwch 
 
Ar gael drwy:  Carfan Materion Tai (10 lle) 
 

Mae'r Grange yn hostel 10 gwely ar gyfer pobl ifainc ddigartref rhwng 16 a 24 oed. Mae gyda phob 

unigolyn ei ystafell ei hun sy'n cynnwys cyfleusterau ystafell ymolchi a choginio ond bydd unigolion yn 

rhannu'r cyfleusterau golchi dillad, y lolfa a'r gegin gymunedol. Mae brecwast yn cael ei ddarparu hefyd. 

 

Bydd disgwyl i unigolion gymryd rhan mewn sesiynau cymorth wedi'u trefnu a chymryd rhan mewn 

gweithdai rheolaidd i'w helpu i ddatblygu'r sgiliau i fyw'n annibynnol. Pan gaiff ei ystyried bod unigolion 

yn barod i symud ymlaen, mae disgwyl iddyn nhw gymryd rhan yn y cynllun 'Get Ready and Move On' 

i'w helpu nhw i ddeall sut i reoli tenantiaeth. Bydd yr amser mae unigolion yn ei dreulio'n rhan o'r cynllun 

yn ddarostyngedig i anghenion unigol a threfniadau 'symud ymlaen'. Mae cymorth ar gael yn yr hostel 

drwy gysylltu â Charfan Materion Tai'r Cyngor 

 
Am ragor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael, cysylltwch ag Andrea Davies (rheolwr yr 
hostel) 
 
Ffôn: 01443 493389 
 
Ffôn: 01443 485515 
 
E-bost: hacduty@rctcbc.gov.uk 

 
 

 
 

mailto:Homelessness@rctcbc.gov.uk
http://www.poblgroup.co.uk/
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Gwasanaethau Iechyd Meddwl/Anghenion Cymhleth 
 

Gwasanaethau Llety â Chymorth 24 Awr (Uwch) 
 

 
Cynllun Clos Martins, Abercynon (Llety Symud Ymlaen o Hostel Stryd y Felin) 

 

Grŵp Oedran:   Dros 18 oed 

 

Cymorth ar gael:             24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos 

 

Lefel y Cymorth:  Addas ar gyfer unigolion ag anghenion cymorth uwch  

 

Ar gael drwy:  Un Man Cyswllt (13 lle) 

 

Mae Clos Martins yn llety â chymorth 13 gwely ar gyfer unigolion sydd angen cymorth i'w helpu i fyw'n 

annibynnol. Mae gyda phob unigolyn ei ystafell ac ystafell ymolchi ei hun. Bydd disgwyl i unigolion 

gymryd rhan mewn sesiynau cymorth wedi'u trefnu a chymryd rhan mewn gweithdai rheolaidd i'w helpu 

i ddatblygu'r sgiliau i fyw'n annibynnol. Mae'n debygol y bydd unigolion ond yn aros rhwng 6 a 12 mis 

yn ddibynnol ar eu hanghenion.  

 

Bydd gydag unigolion sy'n cael bod yn rhan o'r cynllun yma anghenion cymorth uwch a byddan nhw 

angen y cymorth sydd ar gael i ddatblygu'r sgiliau i fyw'n annibynnol. Mae disgwyl i'r cymorth leihau 

dros amser wrth i unigolion ddod yn fwy annibynnol. Bydd angen i'r rheiny sy'n cael bod yn rhan o'r 

cynllun yma fod â'r gallu i ddod yn annibynnol yn y pen draw. 

 

Mae gydag un o'r 13 uned ddwy ystafell wely, gydag un sy'n addas ar gyfer unigolion sydd ag anghenion 

llety wedi'i addasu. 

 

Am ragor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael, cysylltwch ag Ann-Mari Bennett. 

 

Ffôn: 02922 745395 

 

E-bost: Ann-Mari.Bennett@poblgroup.co.uk 

 

http://www.poblgroup.co.uk/
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Cynllun Stryd Sherwood, Llwynypia 

 

Grŵp Oedran:   Dros 18 oed 

 

Cymorth ar gael:             24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos 

 

Lefel y Cymorth:  Addas ar gyfer unigolion ag anghenion cymorth uwch 

 

Ar gael drwy:  Un Man Cyswllt (4 lle) 

 

Mae cynllun Sherwood yn benodol ar gyfer unigolion ag anghenion cymorth uwch. Mae'n debygol y 

bydd unigolion ond yn aros rhwng 6 a 12 mis yn ddibynnol ar eu hanghenion. 

 

Dyma dŷ sy'n cael ei rannu ar gyfer 4 person. Mae gyda phob unigolyn ei ystafell ei hun ond mae pawb 

yn rhannu'r lolfa gymunedol, yr ardal fwyta, y gegin a'r ystafell ymolchi. 

 

Bydd gydag unigolion sy'n cael bod yn rhan o'r cynllun yma anghenion cymorth uwch a byddan nhw 

angen y cymorth sydd ar gael i ddatblygu'r sgiliau i fyw'n annibynnol. Mae disgwyl i'r cymorth leihau 

dros amser wrth i unigolion ddod yn fwy annibynnol. Bydd angen i'r rheiny sy'n cael bod yn rhan o'r 

cynllun yma fod â'r gallu i ddod yn annibynnol yn y pen draw. 

 

Am ragor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael, cysylltwch â Kate Moffat 

 

Ffôn: 01685 875508 neu 07866420328 

 

E-bost: katemoffat@platfform.org 
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Cynllun Tŷ Caersalem, Tonpentre  

 

Grŵp Oedran:   Dros 18 oed 

 

Cymorth ar gael:             24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos 

 

Lefel y Cymorth:  Addas ar gyfer unigolion ag anghenion cymorth uwch  

 

Ar gael drwy:  Un Man Cyswllt (8 lle) 

 

Mae'r cynllun tai â chymorth yma'n benodol ar gyfer y rheiny sydd ag anghenion iechyd 

meddwl/cymhleth. Mae'n debygol y bydd unigolion ond yn aros rhwng 6 a 12 mis yn ddibynnol ar eu 

hanghenion. 

 

Cynllun gyda 4 fflat sy'n cael eu rhannu yw Tŷ Caersalem. Mae gyda phob unigolyn ei ystafell ei hun 

ond mae pawb yn rhannu'r gegin a'r ystafell ymolchi gydag un unigolyn arall. Mae'r cynllun ar gyfer 8 

person. Mae lolfa/ystafell weithgareddau gymunedol. 

 

Bydd gydag unigolion sy'n cael bod yn rhan o'r cynllun yma anghenion cymorth uwch a byddan nhw 

angen y cymorth sydd ar gael i ddatblygu'r sgiliau i fyw'n annibynnol. Mae disgwyl i'r cymorth leihau 

dros amser wrth i unigolion ddod yn fwy annibynnol. Bydd angen i'r rheiny sy'n cael bod yn rhan o'r 

cymorth yma fod â'r gallu i ddod yn annibynnol yn y pen draw. 

 

Am ragor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael, cysylltwch â Jane Kempsell 

 

Ffôn: 01443 438280 

 

E-bost: Jane.kempsell@poblgroup.co.uk 

 
 

 
 

http://www.poblgroup.co.uk/
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Rhos Dyfed, Aberdâr 

 

Grŵp Oedran:   Dros 18 oed 

 

Cymorth ar gael:   24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos 

 

Lefel y Cymorth:  Addas ar gyfer unigolion ag anghenion cymorth uwch  

 

Ar gael drwy:  Un Man Cyswllt (5 lle) 

 

Mae'r cynllun tai â chymorth yma ar gyfer dynion a menywod sengl sydd â phroblemau iechyd meddwl 

ac sy'n wynebu'r risg o fod yn ddigartref, ond y mae'n bosib hefyd eu bod yn profi un neu ragor o ystod 

o gyflyrau neu faterion eraill, e.e. camddefnyddio sylweddau, trawma sy'n deillio o gam-drin domestig, 

diweithdra, ac ati. Mae gyda'r cynllun 5 fflat unigol (sy'n eiddo i Gymdeithas Tai Newydd). Mae lle 

cymunedol hefyd i'r unigolion sy'n byw yno gymryd rhan mewn ystod o weithgareddau, gan gynnwys 

sesiynau 'Siop Bob Dim'. Caiff fflat ei chynnig i bob unigolyn ar sail cyfnod o 12 mis. 

 

Bydd gydag unigolion sy'n cael bod yn rhan o'r cynllun yma anghenion cymorth uwch a byddan nhw 

angen y cymorth sydd ar gael i ddatblygu'r sgiliau i fyw'n annibynnol. Mae disgwyl i'r cymorth leihau 

dros amser wrth i unigolion ddod yn fwy annibynnol. Bydd angen i'r rheiny sy'n cael bod yn rhan o'r 

cynllun yma fod â'r gallu i ddod yn annibynnol yn y pen draw. 

 

Am ragor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael, cysylltwch â Kate Moffat 

 

Ffôn: 01685 875508 neu 07866420328  

 

E-bost: katemoffat@platfform.org 
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Gwasanaethau Llety â Chymorth 9 tan 5 (Canolig) 
 

 
 
Cynllun Stryd Dover, Aberpennar  

 

Grŵp Oedran:   Dros 18 oed 

 

Cymorth ar gael:  Dydd Llun – Dydd Sul, yn ystod yr wythnos ac ar benwythnosau –   

oriau hyblyg 

 

Lefel y Cymorth:  Addas ar gyfer unigolion ag anghenion cymorth canolig 

 

Ar gael drwy:  Un Man Cyswllt (4 lle) 

 

Mae'r cynllun tai â chymorth yma'n benodol ar gyfer y rheiny sydd ag anghenion iechyd meddwl. Mae'n 

debygol y bydd unigolion ond yn aros rhwng 6 a 12 mis yn ddibynnol ar eu hanghenion. 

 

Mae 4 ystafell wely unigol ar gael sy'n cynnwys ystafell fyw/ystafell wely gyda chegin fach ac ystafell 

ymolchi. Mae ystafell golchi dillad. Does dim ystafelloedd sy'n cael eu rhannu neu ystafelloedd 

cymunedol eraill. Mae grisiau i brif fynedfa'r adeilad. 

 

Bydd gydag unigolion sy'n cael bod yn rhan o'r cynllun yma anghenion cymorth canolig a byddan nhw 

angen y cymorth sydd ar gael i ddatblygu'r sgiliau i fyw'n annibynnol. Mae disgwyl i'r cymorth leihau 

dros amser wrth i unigolion ddod yn fwy annibynnol. 

 

Am ragor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael, cysylltwch â Kate Moffat   

 

Ffôn: 01685 875508 neu 07866420328 

 

E-bost: katemoffat@platfform.org 
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Cynllun Glenbói, Aberpennar 

  

Grŵp Oedran:   Dros 18 oed 

 

Cymorth ar gael:   Dydd Llun – Dydd Sul, yn ystod yr wythnos ac ar benwythnosau –  

oriau hyblyg 

 

Lefel y Cymorth:  Addas ar gyfer unigolion ag anghenion cymorth canolig  

 

Ar gael drwy:  Un Man Cyswllt (4 lle) 

 

Mae'r cynllun tai â chymorth yma'n benodol ar gyfer y rheiny sydd ag anghenion iechyd meddwl. Mae'n 

debygol y bydd unigolion ond yn aros rhwng 6 a 12 mis yn ddibynnol ar eu hanghenion. 

 

Mae 4 fflat unigol un ystafell wely ar gael. Does dim ardaloedd sy'n cael eu rhannu nac ardaloedd 

cymunedol. 

 

Bydd gydag unigolion sy'n cael bod yn rhan o'r cynllun yma anghenion cymorth canolig a byddan nhw 

angen y cymorth sydd ar gael i ddatblygu'r sgiliau i fyw'n annibynnol. Mae disgwyl i'r cymorth leihau 

dros amser wrth i unigolion ddod yn fwy annibynnol. 

 

Am ragor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael, cysylltwch â Kate Moffat 

 

Ffôn: 01685 875508 neu 07866429328 

 

E-bost: katemoffat@platfform.org 
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Cynllun Ffordd Merthyr, Pontypridd 

 

Grŵp Oedran:   Dros 18 oed 

 

Cymorth ar gael:   Dydd Llun – Dydd Sul, yn ystod yr wythnos ac ar benwythnosau –  

oriau hyblyg 

 

Lefel y Cymorth:  Addas ar gyfer unigolion ag anghenion cymorth canolig  

 

Ar gael drwy:  Un Man Cyswllt (5 lle) 

 

Mae'r cynllun tai â chymorth yma'n benodol ar gyfer y rheiny sydd ag anghenion iechyd meddwl. Mae'n 

debygol y bydd unigolion ond yn aros rhwng 6 a 12 mis yn ddibynnol ar eu hanghenion. Dyma dŷ sy'n 

cael ei rannu ar gyfer 5 person. Mae gyda phob unigolyn ei ystafell ei hun ond mae pawb yn rhannu'r 

lolfa gymunedol, yr ardal fwyta, y gegin a'r ystafell ymolchi. 

 

Bydd gydag unigolion sy'n cael bod yn rhan o'r cynllun yma anghenion cymorth canolig a byddan nhw 

angen y cymorth sydd ar gael i ddatblygu'r sgiliau i fyw'n annibynnol. Mae disgwyl i'r cymorth leihau 

dros amser wrth i unigolion ddod yn fwy annibynnol. 

 

Am ragor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael, cysylltwch â Hannah Davies 

 

Ffôn: 01443 406463 

 

E-bost: RCTsupportservices@hafod.org.uk  
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Cynllun Stryd Llewellyn, Pentre 

 

Grŵp Oedran:   Dros 18 oed 

 

Cymorth ar gael:   Dydd Llun – Dydd Sul, yn ystod yr wythnos ac ar benwythnosau –  

oriau hyblyg 

 

Lefel y Cymorth:  Addas ar gyfer unigolion ag anghenion cymorth canolig  

 

Ar gael drwy:  Un Man Cyswllt (4 lle)  

 

Mae'r cynllun tai â chymorth yma'n benodol ar gyfer y rheiny sydd ag anghenion iechyd meddwl. Mae'n 

debygol y bydd unigolion ond yn aros rhwng 6 a 12 mis yn ddibynnol ar eu hanghenion. Dyma dŷ sy'n 

cael ei rannu ar gyfer 4 person. Mae gyda phob unigolyn ei ystafell ei hun ond mae pawb yn rhannu'r 

lolfa gymunedol, yr ardal fwyta, y gegin a'r ystafell ymolchi. 

 

Bydd gydag unigolion sy'n cael bod yn rhan o'r cynllun yma anghenion cymorth canolig a byddan nhw 

angen y cymorth sydd ar gael i ddatblygu'r sgiliau i fyw'n annibynnol. Mae disgwyl i'r cymorth leihau 

dros amser wrth i unigolion ddod yn fwy annibynnol. 

 

Am ragor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael, cysylltwch â Hannah Davies  

 

Ffôn: 01443 406463 

 

E-bost: RCTsupportservices@hafod.org.uk 
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Llety â Chymorth/Gwasgaredig Lefel Isel 
 

 
 
Llety Gwasgaredig  

 

Grŵp Oedran:   Dros 18 oed 

 

Cymorth ar gael:   Cymorth ar gael ar adegau wedi'u cytuno drwy gydol yr wythnos  

    yn ddibynnol ar anghenion yr unigolyn 

 

Lefel y Cymorth:  Addas ar gyfer unigolion ag anghenion cymorth isel  

 

Ar gael drwy:  Un Man Cyswllt (9 lle) 

 

Mae tai â chymorth 'symud ymlaen' yn benodol ar gyfer unigolion ag anghenion iechyd meddwl.  

 

Mae 9 uned un ystafell wely yn ardal Taf-elái gan gynnwys Tonysguboriau a Rhydfelen. 

 

Yn y rhan fwyaf o achosion, byddai'r cynllun yma'n addas i'r rheiny sy'n symud ymlaen o lety â chymorth 

lefel uwch ond sydd ddim eto'n barod i fyw'n annibynnol. Mae'n debygol y bydd unigolion ond yn aros 

rhwng 6 a 12 mis yn ddibynnol ar eu hanghenion. 

 

Mae'r cynllun yma'n addas ar gyfer y rheiny ag anghenion cymorth is. Mae cymorth ar gael a fydd yn 

lleihau dros amser. 

 

Am ragor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael, cysylltwch â Kate Moffat 

 

Ffôn: 01685 875508 neu 07866420328 

 

E-bost: katemoffat@platfform.org 
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Cynllun Cwrt Elias, Tonpentre  

 

Grŵp Oedran:   Dros 18 oed 

 

Cymorth ar gael:   Cymorth ar gael ar adegau wedi'u cytuno drwy gydol yr wythnos  

    yn ddibynnol ar anghenion yr unigolyn 

 

Lefel y Cymorth:  Addas ar gyfer unigolion ag anghenion cymorth is  

 

Ar gael drwy:  Un Man Cyswllt (7 lle) 

 

Mae 5 fflat unigol un ystafell wely ar gael yng Nghwrt Elias. 

 

Dyma gynllun llety â chymorth 'symud ymlaen' ar gyfer unigolion ag anghenion iechyd meddwl. Yn y 

rhan fwyaf o achosion, byddai'r cynllun yma'n addas i'r rheiny sy'n symud ymlaen o lety â chymorth 

lefel uwch ond sydd ddim eto'n barod i fyw'n annibynnol. Mae'n debygol y bydd unigolion ond yn aros 

rhwng 6 a 12 mis yn ddibynnol ar eu hanghenion. 

 

Mae'r cynllun yma'n addas ar gyfer y rheiny ag anghenion cymorth is, ond bydd hyn yn lleihau dros 

amser. 

 

Am ragor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael, cysylltwch â Jane Kempsell 

 

Ffôn: 01443 438280 

 

E-bost: Jane.kempsell@poblgroup.co.uk 

 

 
 
 

http://www.poblgroup.co.uk/
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Gwasanaethau Iechyd Meddwl/Anghenion Cymhleth eraill 
 
Gwasanaeth Allgymorth Tai Arbenigol – Iechyd Meddwl a Chamddefnyddio Sylweddau 

(Rhanbarthol) 

 

Grŵp Oedran:   Dros 18 oed 

 

Cymorth ar gael:  Caiff cymorth ei ddarparu'n uniongyrchol i ddefnyddwyr gwasanaeth 

sydd wedi'u lleoli mewn hosteli, llety gwely a brecwast a'r rheiny sy'n 

derbyn cymorth gan Gynllun Tai yn Gyntaf RhCT 

 

Lefel y Cymorth:  bydd hyn yn amrywio ar sail anghenion yr unigolyn 

 

Ar gael drwy:   Cyswllt uniongyrchol â'r Garfan Allgymorth Arbenigol  

 

Mae'r Garfan Iechyd Arbenigol Rhanbarthol yn darparu gwasanaeth allgymorth aml-asiantaeth 

arbenigol i unigolion digartref sydd â mater sy'n ymwneud â'u hiechyd. Mae'r garfan yn cynnwys 

gweithwyr cymorth, nyrsys ac arbenigwyr ym maes trawma. Maen nhw'n gweithio gydag unigolion sydd 

wedi'u lleoli ym mhob math o lety dros dro gan gynnwys hosteli a llety gwely a brecwast, yn ogystal ag 

unigolion sy'n derbyn cymorth gan gynlluniau Tai yn Gyntaf yn RhCT, Pen-y-bont ar Ogwr a Merthyr 

Tudful. Mae'r garfan yn helpu unigolion sydd angen ymyrraeth gofal iechyd ond sy'n ei chael hi'n anodd 

cael mynediad at wasanaethau traddodiadol.  

 

Mae'r gwasanaeth hefyd yn cynnwys pedwar Seicotherapydd wedi'u hyfforddi ym maes trawma.  

 

Mae modd derbyn atgyfeiriadau dros y ffôn neu drwy e-bost.  

 

Am ragor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael, cysylltwch â Laurie Cox: 

Laurie.J.Cox@rctcbc.gov.uk 

 

Manylion Cyswllt: 

 

Ffôn: 01443 809446 (fel arall 01443 809444) 

 

E-bost: AllgymorthArbenigol@rctcbc.gov.uk  
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 Cynllun Iechyd Meddwl (Platfform)  

 

Grŵp Oedran:   Dros 18 oed 

   

Cymorth ar gael:   Cymorth wedi'i ddarparu yn y llety  

   

Lefel y Cymorth:  Yn addas ar gyfer unigolion ag anghenion iechyd meddwl  

   

Ar gael drwy:  Carfan Materion Tai  

  

Mae gyda Chynllun Iechyd Meddwl Platfform garfan o dri gweithiwr sy'n darparu gwasanaeth di-dor i'r 

rheiny sydd ag anghenion iechyd meddwl ac sy'n profi anawsterau o ran materion tai. Mae'r garfan 

wedi'i lleoli yn y Garfan Materion Tai yn Nhŷ Sardis, Pontypridd. Mae'r gwasanaeth yma bellach yn 

cynnwys cymorth gyda'r nos ac ar benwythnosau. Mae'r gwasanaeth hefyd yn cyd-weithio ag Uned 

Iechyd Meddwl Ysbyty Brenhinol Morgannwg i ddarparu cyngor a chymorth i unrhyw un sydd wedi'i roi 

ar ward ac sydd angen help â materion tai. 

 

Am ragor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael, cysylltwch â Kate Moffat   

 

Manylion Cyswllt: 

 

Ffôn: 01685 875508 neu 07866420328 

 

E-bost: katemoffat@platfform.org 
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Cynllun Cydnerthedd (MIND) 

 

Grŵp Oedran:   Dros 18 oed 

 

Cymorth ar gael:   Sesiynau wythnosol wedi'u trefnu ymlaen llaw  

 

Lefel y Cymorth: Yn addas ar gyfer unigolion mewn llety â chymorth a llety dros dro i 

helpu â'u hiechyd meddwl a'u lles   

  

Mae'r Cynllun Cydnerthedd (MIND) yn waith ar y cyd ac yn bartneriaeth rhwng Mudiad Mind Cwm Taf 

Morgannwg, The Oak Foundation a Chyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf. Nod y cynllun yw 

gwella a chryfhau dibyniaeth emosiynol a hybu iechyd da trwy ymyriadau lles. Bydd y cynllun yn cynnig 

gwaith achos wyneb yn wyneb sy'n canolbwyntio ar  unigolion er mwyn cyflenwi'r cynllun ar draws pob 

un o gynlluniau Llety â Chefnogaeth RhCT, ac i bob unigolyn wedi'i leoli mewn llety dros dro. Bydd y 

cymorth yn cynnwys: 

 

• Lles  

• Cysylltiadau cymdeithasol 

• Ffyrdd o ymdopi 

 

 

Am ragor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael, cysylltwch â Kath Hudd 

 

Manylion Cyswllt:  

 

Rhif ffôn Mind Cwm Taf Morgannwg: 079494 688715 

 

E-bost: Kath.Hudd@ctmmind.org.uk 
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   Gwasanaethau Camddefnyddio Sylweddau 
 

Llety â Chymorth 24 Awr (Uchel) 

 
 
Cynllun Tŷ'r Castell, Trefforest 

 

Grŵp Oedran:   Dros 18 oed 

 

Cymorth ar gael:   24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos 

 

Lefel y Cymorth:  Addas ar gyfer unigolion ag anghenion cymorth uwch  

 

Ar gael drwy:  Un Man Cyswllt  (7 lle) 

 

Mae'r cynllun tai â chymorth yma'n benodol ar gyfer y rheiny sydd â phroblemau camddefnyddio 

sylweddau sydd hefyd yn droseddwyr. Mae'n debygol y bydd unigolion ond yn aros rhwng 6 a 12 mis 

yn ddibynnol ar eu hanghenion. Mae Tŷ'r Castell yn cynnwys 5 fflat unigol gydag ystafell weithgareddau 

gymunedol. Bydd gydag unigolion sy'n cael bod yn rhan o'r cynllun yma anghenion cymorth uwch a 

byddan nhw angen y cymorth sydd ar gael i ddatblygu'r sgiliau i fyw'n annibynnol. Mae disgwyl i'r 

cymorth leihau dros amser wrth i unigolion ddod yn fwy annibynnol. 

 

Mae 2 uned tai â chymorth ym Mhontypridd yn rhan o'r cynllun hefyd. Yn y rhan fwyaf o achosion, 

byddai'r cynllun yma'n addas i'r rheiny sy'n symud ymlaen o lety â chymorth lefel uwch ond sydd ddim 

eto'n barod i fyw'n annibynnol. Mae'r cymorth ar gael ar adegau wedi'u cytuno drwy gydol yr wythnos 

yn ddibynnol ar anghenion yr unigolyn. Mae'r cynllun yma'n addas ar gyfer y rheiny ag anghenion 

cymorth is. Bydd y cymorth yn lleihau dros amser. 

 

Am ragor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael, cysylltwch ag Adele Dean 

 

Ffôn: 01443 805870 

 

E-bost: Adele.Dean@poblgroup.co.uk 

 
 

 

http://www.poblgroup.co.uk/
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Gwasanaethau Pobl Ifainc 
 

Llety â Chymorth 24 Awr (Uchel) 

  
Cynllun 'The Old Bakery', Trecynon (Llety 'symud ymlaen' o'r Grange)  
 
Grŵp Oedran:   16 – 21 oed 
 
Cymorth ar gael:   24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos 
 
Lefel y Cymorth:  Addas ar gyfer unigolion ag anghenion cymorth uwch  
 
Ar gael drwy:  Un Man Cyswllt (5 lle) 
 
Mae 'The Old Bakery' yn llety â chymorth 5 gwely ar gyfer pobl ifainc ddigartref a'r rheiny sy'n gadael 
gofal. Mae gyda phob person ifanc ei fflat unigol ei hun. 
 
Bydd disgwyl i unigolion gymryd rhan mewn sesiynau cymorth wedi'u trefnu ac mae disgwyl iddyn nhw 
gymryd rhan mewn gweithdai, gweithgareddau ac achlysuron rheolaidd i'w helpu i ddatblygu sgiliau 
byw'n annibynnol. 
 
Hyd y gwasanaeth yw hyd at 12 mis yn ddibynnol ar anghenion unigolion. Bydd y bobl ifainc sy'n 
defnyddio'r gwasanaeth yn derbyn lefel uchel o gymorth i sicrhau eu bod yn datblygu'n unigolion 
annibynnol. Bydd lefel y cymorth yn lleihau dros amser wrth i unigolion ddod yn fwy annibynnol.   
 
Mae un o'r 5 uned yn addas ar gyfer unigolion sydd ag anghenion llety wedi'i addasu. 
 
Am ragor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael, cysylltwch â Kate Reynolds  
 
Ffôn: 01685 637101 
 
E-bost: Kate.Reynolds@poblgroup.co.uk  
 

 

http://www.poblgroup.co.uk/
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Cynllun Bridgit (Tai Wedi'u Rhannu), Pen-y-graig a Chilfynydd  

 

Grŵp Oedran:   16 –24 oed 

 

Cymorth ar gael:  24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos 

  

Lefel y Cymorth: Addas ar gyfer unigolion ag anghenion cymorth uwch  

   

Ar gael drwy:  Un Man Cyswllt (6 lle – 3 i fenywod, 3 i ddynion) 

 

Mae'r cynllun tai â chymorth yma'n benodol ar gyfer pobl ifainc sy'n agored i niwed a’r rheiny sy’n 

gadael gofal. Mae'r cynllun yma'n cynnwys dau dŷ wedi'u rhannu ar gyfer pobl rhwng 16 a 24 oed. Bydd 

disgwyl i unigolion gymryd rhan mewn sesiynau cymorth wedi'u trefnu ac mae disgwyl iddyn nhw 

gymryd rhan mewn gweithdai, gweithgareddau ac achlysuron rheolaidd i'w helpu i ddatblygu sgiliau 

byw'n annibynnol. 

 

Mae un tŷ ar gyfer tair menyw. Yn y tŷ mae tair ystafell wely unigol gyda lolfa gymunedol, cegin ac 

ystafell ymolchi sy'n cael eu rhannu. Mae'r tŷ arall ym Mhen-y-graig ar gyfer tri dyn. Yn y tŷ mae tair 

ystafell wely unigol gyda lolfa gymunedol, cegin ac ystafell ymolchi sy'n cael eu rhannu.  

 

Hyd y gwasanaeth yw hyd at 12 mis yn ddibynnol ar anghenion unigolion. Bydd y bobl ifainc sy'n 

defnyddio'r gwasanaeth yn derbyn lefel uchel o gymorth i sicrhau eu bod yn datblygu'n unigolion 

annibynnol. Bydd lefel y cymorth yn lleihau dros amser wrth i unigolion ddod yn fwy annibynnol.   

 

Am ragor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael, cysylltwch â Siân Wilson  

 

Rhif ffôn ar gyfer Cilfynydd: 01443 407250  

Rhif ffôn ar gyfer Pen-y-graig: 01443 423208 

 

E-bost: sian.wilson@hafancymru.co.uk 
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Stryd Hughes, Tonypandy ** Newydd ar gyfer 2022 ** 

 

Grŵp Oedran:   16 – 21 oed 

 

Cymorth ar gael:  24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos  

 

Lefel y Cymorth: Addas ar gyfer unigolion ag anghenion cymorth uwch  

 

Ar gael drwy:  Un Man Cyswllt (4 lle) 

 

Mae'r cynllun tai â chymorth yma ar gyfer pobl ifainc a phobl ifainc sy'n gadael gofal sydd ag anghenion 

cymorth uwch. Mae'r datblygiad newydd yma'n cynnig pum fflat unigol ar gyfer unigolion rhwng 16 a 21 

oed. Bydd disgwyl i unigolion gymryd rhan mewn sesiynau cymorth wedi'u trefnu ac mae disgwyl iddyn 

nhw gymryd rhan mewn gweithdai, gweithgareddau ac achlysuron rheolaidd i'w helpu i ddatblygu 

sgiliau byw'n annibynnol. 

 

Hyd y gwasanaeth yw hyd at 12 mis yn ddibynnol ar anghenion unigolion. Bydd y bobl ifainc sy'n 

defnyddio'r gwasanaeth yn derbyn lefel uchel o gymorth i sicrhau bod eu sgiliau byw'n annibynnol yn 

datblygu. Bydd y lefel yma o gymorth yn lleihau dros amser wrth i unigolion ddod yn fwy annibynnol.   

 

Am ragor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael, cysylltwch â Siân Wilson  

 

E-bost: sian.wilson@hafancymru.co.uk 
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Cynllun Tŷ Rhondda, Tonypandy  

 

Grŵp Oedran:   16 – 21 oed 

 

Cymorth ar gael:   24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos 

 

Lefel y Cymorth:  Addas ar gyfer unigolion ag anghenion cymorth uwch  

 

Ar gael drwy:  Un Man Cyswllt (3 lle ac 1 ystafell mewn argyfwng) 

 

Mae'r cynllun tai â chymorth yma'n benodol ar gyfer pobl ifainc sy'n agored i niwed a phobl ifainc sy'n 

gadael gofal. Mae'n debygol y bydd unigolion ond yn aros rhwng 6 a 12 mis yn ddibynnol ar eu 

hanghenion. 

 

Mae Tŷ Rhondda yn cynnwys 3 fflat unigol gydag ystafell weithgareddau/lolfa gymunedol. Bydd gydag 

unigolion sy'n cael bod yn rhan o'r cynllun yma anghenion cymorth lefel uwch a byddan nhw angen y 

cymorth sydd ar gael i ddatblygu'r sgiliau i fyw'n annibynnol. Mae disgwyl i'r cymorth leihau dros amser 

wrth i unigolion ddod yn fwy annibynnol. 

 

Mae yna hefyd ystafell mewn argyfwng unigol ar gyfer arosiadau byr. Mae modd cael mynediad ati 

drwy'r Garfan Materion Tai. Mae modd defnyddio'r ystafell yn llety dros dro i unigolion ifanc sydd angen 

rhywfaint o gymorth ychwanegol. 

 

Am ragor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael, cysylltwch â Carol Sheldon neu Grace Porter 

 

Ffôn: 01443 432260 

 

E-bost: TyRhondda@llamau.org.uk  

 
 

  

mailto:TyRhondda@llamau.org.uk
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Llety â Chymorth Lefel Isel 
 

 
 
Cynllun Bridgit, Tai â Chymorth Gwasgaredig 
 
Grŵp Oedran:   16-24 oed 

 

Cymorth ar gael:   Cymorth ar gael ar adegau wedi'u cytuno drwy gydol yr wythnos  

    yn ddibynnol ar anghenion yr unigolyn 

 

Lefel y Cymorth:  Addas ar gyfer unigolion ag anghenion cymorth is  

  

Ar gael drwy:  Un Man Cyswllt (6 lle) 

 

Mae'r cynllun llety yma'n benodol ar gyfer pobl ifainc sy'n gadael gofal. Mae llety dwy, tair a phedair 

ystafell wely unigol ar gael yn ardal Taf-elái.  

 

Bydd unigolion ond yn aros rhwng 6 a 12 mis yn ddibynnol ar eu hanghenion.  

 

Bydd y cynllun yn darparu cymorth i bob tenant i helpu i nodi eu hanghenion, eu disgwyliadau a'u 

dyheadau. Bydd gydag unigolion sy'n rhan o'r cynllun yr opsiwn i gymryd rhan mewn ystod o 

weithgareddau wedi'u cynllunio. Mae'r gweithgareddau'n helpu unigolion i ddatblygu'r sgiliau y bydd eu 

hangen arnyn nhw i fyw'n annibynnol, dod o hyd i gartref ac edrych ar ei ôl.    

 
Am ragor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael, cysylltwch â Siân Wilson  

 

E-bost: sian.wilson@hafancymru.co.uk 
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Cynllun Stryd Dunraven, Tonypandy  

 

Grŵp Oedran:   16 – 24 oed 

 

Cymorth ar gael:   Dydd Llun – Dydd Sul, yn ystod yr wythnos ac ar benwythnosau –  

oriau hyblyg 

 

Lefel y Cymorth:  Addas ar gyfer unigolion ag anghenion cymorth is 

  

Ar gael drwy:  Un Man Cyswllt (3 lle) 

 

Mae 3 fflat unigol 1 ystafell wely ar gael.  

 

Does dim ardaloedd cymunedol neu ardaloedd sy'n cael eu rhannu, er bod modd i unigolion sy'n rhan 

o'r cynllun gael mynediad at yr ystafell weithgareddau yng nghynllun Tŷ Rhondda. Mae'r cynllun yma'n 

cynnig llety 'symud ymlaen' i bobl ifainc. Mae'n debygol y bydd unigolion ond yn aros rhwng 6 a 12 mis 

yn ddibynnol ar eu hanghenion. 

 

Mae'r cynllun yma'n addas ar gyfer y rheiny sydd ag anghenion cymorth is, ond mae disgwyl y byddai 

angen mwy o gymorth ar unigolion wrth symud i mewn am y tro cyntaf, ond bydd y cymorth yma'n 

lleihau dros amser. 

 

Am ragor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael, cysylltwch â Carol Sheldon neu Grace Porter 

 

Ffôn: 01443 432260 

 

E-bost: TyRhondda@llamau.org.uk 

 
 
 
 
 

mailto:TyRhondda@llamau.org.uk
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Gwasanaethau Eraill i Bobl Ifainc 

 
 
Gwasanaeth Canoli i Deuluoedd  

 

Grŵp oedran:   Plant dros 14 oed a phobl ifainc dros 16 oed 

 

Cymorth ar gael:  Cymorth ar gael ar adegau wedi'u cytuno drwy gydol yr wythnos yn 

ddibynnol ar anghenion 

  

Lefel y Cymorth:  Yn addas ar gyfer plant/pobl ifainc  

 

Ar gael drwy:  Atgyfeiriad drwy'r Garfan Materion Tai 

    

Mae'r cynllun, sy'n gweithio gyda phobl ifainc a'u teuluoedd, yn cael ei gyflenwi gan Llamau ar y cyd â 

Chyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf. Bydd y cymorth ar gael yn cynnwys: 

 

• Meithrin perthynas waith gadarnhaol yn yr ysgolion sydd wedi'u dewis a 

gwasanaethau statudol a thrydydd sector eraill yn RhCT. Sicrhau eich bod chi'n 

weladwy ac yn gyfeillgar i bob disgybl 

• Gweithio gyda phob parti mewn ffordd wybodus sy'n ystyried ac yn parchu seicoleg a 

thrawma, gan ddangos caredigrwydd a thosturi bob amser 

• Gweithio gyda phobl ifainc a'u rhieni/gwarcheidwaid, gan ddarparu cymorth wyneb yn 

wyneb a dros y ffôn i ddeall y materion sy'n eu hwynebu gartref a gweithio i ddod o 

hyd i atebion i'w galluogi i aros yn ddiogel yng nghartref y teulu 

• Cynnig ystod o wasanaethau gan gynnwys canoli i deuluoedd a chyngor i bobl ifainc 

a'u rhiant/gwarcheidwad a gwaith wyneb yn wyneb lle bo hynny'n briodol 

 

Am ragor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael, cysylltwch â Grace Porter  

 

Manylion Cyswllt:  

 

E-bost: GracePorter@llamau.org.uk 

 

Ffôn: 01685 379999 / 07747217951 
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Llety â Chymorth  

 

Grŵp Oedran:   Dros 16 oed 

 

Cymorth ar gael:  Cymorth ar gael drwy gydol yr wythnos yn ddibynnol ar anghenion yr 

unigolyn  

 

Lefel y Cymorth:  Yn addas ar gyfer pobl ifainc sy'n gadael gofal 

 

Ar gael drwy:  Carfan Ôl-ofal (Gwasanaethau i Blant) 

 

Mae'r cynllun yma'n darparu llety â chymorth i bobl ifainc sy'n gadael gofal sydd eisiau ac angen 

cymorth materion tai i'w helpu i ddatblygu sgiliau byw'n annibynnol. Mae'r cynllun yn cynnig cymorth 

wyneb yn wyneb wedi'i gynllunio a'i strwythuro i helpu pobl ifainc i:  

 

• Dod o hyd i lety o ansawdd da, sicrhau bod modd ei gadw a/neu ei gynnal trwy raglen gymorth 

wedi'i strwythuro 

• Defnyddio eu cryfderau, sgiliau bywyd, galluoedd, rhwydweithiau cymdeithasol a systemau 

cymorth naturiol yn sail a gwella arnyn nhw  

• Cael mynediad at wasanaethau ac amwynderau yn y gymuned  

• Datblygu sgiliau llythrennedd a mynd i apwyntiadau  

• Ymgysylltu â chyfleoedd gwirfoddoli   

 

Am ragor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael, cysylltwch â'r Gwasanaethau Cymdeithasol 

i Blant  

 

Ffôn: 01443 425006 
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Cynllun Mentora 'Gadael Gofal'  

 

Grŵp Oedran:   Dros 16 oed 

 

Cymorth ar gael:  Cymorth ar gael drwy gydol yr wythnos yn ddibynnol ar anghenion yr 

unigolyn 

 

Lefel y Cymorth:  Yn addas ar gyfer pobl ifainc sydd â phrofiad o dderbyn gofal 

 

Ar gael drwy:  Carfan Ôl-ofal (Gwasanaethau i Blant) 

 

Mae'r cynllun mentora yma'n darparu ystod o ofal i bobl ifainc sydd angen cyngor a chymorth ymarferol 

i gaffael sgiliau byw'n annibynnol angenrheidiol at y diben hwnnw ac ar gyfer cynnal eu tenantiaeth eu 

hunain. Bydd gweithiwr dynodedig penodol yn: 

 

• Cyfrannu at Gynllun Llwybr y person ifanc/pobl ifainc a'u helpu i wella/magu hyder drwy roi'r 

sgiliau angenrheidiol iddyn nhw i'w helpu wrth bontio i fod yn oedolyn 

• Cynnig cymorth i fyw'n annibynnol, gan gynnwys cymorth gydag addysg a hyfforddiant, sicrhau'r 

incwm mwyaf, rheoli tenantiaeth a gweithgareddau cymdeithasol 

 

Am ragor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael, cysylltwch â'r Gwasanaethau Cymdeithasol 

i Blant 

 

Ffôn: 01443 425006 
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Gwasanaethau ar gyfer Teuluoedd Agored i Niwed 
   

Llety â Chymorth Lefel Isel 

 
 Tai â Chymorth Gwasgaredig i Deuluoedd 

 

Grŵp Oedran:   Dros 18 oed  

 

Cymorth ar gael:   Cymorth ar gael ar adegau wedi'u cytuno drwy gydol yr wythnos  

    yn ddibynnol ar anghenion yr unigolyn 

 

Lefel y Cymorth:  Addas ar gyfer unigolion ag anghenion cymorth canolig  

 

Ar gael drwy:  Un Man Cyswllt (9 lle) 

 

Mae'r cynllun yn cynnig cymorth i deuluoedd a menywod ifanc dros 16 oed. Mae'r cynllun yn cynnwys 

9 uned deuluol gan gynnwys fflatiau a thai yng nghymunedau'r Beddau a Phen-y-graig. 

 

Mae'r cymorth ar gael ar adegau wedi'u cytuno drwy gydol yr wythnos yn ddibynnol ar anghenion yr 

unigolyn. Bydd gydag unigolion sy'n cael bod yn rhan o'r cynllun yma anghenion cymorth canolig a 

byddan nhw angen y cymorth sydd ar gael i ddatblygu'r sgiliau i fyw'n annibynnol. Mae disgwyl i'r 

cymorth leihau dros amser wrth i unigolion ddod yn fwy annibynnol. 

 

Am ragor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael, cysylltwch â Siân Wilson  

 

Ffôn: 01443 237015 

 

E-bost: sian.wilson@hafancymru.co.uk 
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Gwasanaeth Cymorth fel y bo Angen yn yr Ardal Leol (RhCT) 
 

                      
 

Cymorth fel y bo Angen  

 

Grŵp Oedran:   Dros 16 oed  

 

Cymorth ar gael:   Cymorth yn eich cartref eich hun 

 

Lefel y Cymorth:  Cam 1 – Atal ac Ymyrraeth Gynnar (3 mis) 

Cam 2 – Cymorth fel y bo Angen Cyffredinol (3 mis ychwanegol) 

    Cam 3 – Cymorth Lefel Isel Parhaus 

 

Ar gael drwy:   Un Man Cyswllt (870 o leoedd)     

                                                                                                                

Rydyn ni'n cynnig gwasanaeth cymorth materion tai am ddim (Cymorth yn eich cartref eich hun) yn 

ardaloedd Cwm Rhondda, Cwm Cynon a Thaf-Elái i bobl dros 16 oed i'w helpu i fyw yn eu cartrefi eu 

hunain waeth beth fo statws eu deiliadaeth. 

 

Mae'r gwasanaeth yma yn helpu i atal digartrefedd trwy fagu hyder unigolion a'u helpu nhw gyda'r 

sgiliau sydd eu hangen arnyn nhw i fyw'n annibynnol a rheoli cartref yn llwyddiannus.  

Mae modd i ni ddarparu cymorth gyda'r canlynol: 

 

• Rheoli arian a budd-daliadau 

• Atal digartrefedd 

• Ymgartrefu mewn cartref a gwneud ffrindiau yn y gymdogaeth 

• Trefnu apwyntiadau a manteisio ar wasanaethau defnyddiol eraill 

• Llenwi ffurflenni, darllen post ac ysgrifennu llythyrau pwysig 

• Manteisio ar gyfleoedd o ran hamdden, sgiliau a chyflogaeth 

• Cymorth i aros yn annibynnol 

 

Sut mae'n gweithio? 

Byddwn ni'n ymweld â'r person yn ei gartref (neu mewn lleoliad wedi'i gytuno arno) i drafod ei anghenion 

cymorth a chytuno ar unrhyw nodau hoffai'r person eu cyflawni. Dyma gynllun cymorth sydd wedi'i 

deilwra i'r unigolyn. Bydd y cynllun yn cael ei adolygu'n rheolaidd. 
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Rydyn ni'n gweithio ar y cyd ag asiantaethau eraill i sicrhau bod modd i bobl fanteisio ar y 

gwasanaethau neu arbenigedd sydd eu hangen arnyn nhw o bosibl. 

 

Bydd y gwasanaeth cymorth fel y bo  angen yma'n cael ei gyflenwi gan gymdeithas tai Hafod yn ardal 

Cwm Rhondda.  

 

Manylion cyswllt:  

E-bost: rhonddasupportservice@hafod.org.uk 

Ffôn: 0800 024 8968 

 

Bydd y gwasanaeth cymorth fel y bo angen yma'n cael ei gyflenwi gan sefydliad Llamau yn ardal Cwm 

Cynon.  

 

Manylion cyswllt:  

E-bost: cynonfloatingsupport@llamau.org.uk  

Ffôn: 01685 874561 

 

Bydd y gwasanaeth cymorth fel y bo angen yma'n cael ei gyflenwi gan sefydliad Trivallis yn ardal Taf-

elái.  

 

Manylion cyswllt:  

E-bost: safe@trivallis.co.uk  

Ffôn: 03000 030 888  

 

Bellach mae gyda phob ardal Wasanaeth Cymorth y Sector Rhentu Preifat penodol ar gyfer 

Landlordiaid:  

 

Manylion cyswllt gweithiwr Hafod yn ardal Cwm Rhondda: Siân Davies 

E-bost: sian.davies@hafod.org.uk 

 

Manylion cyswllt gweithiwr Llamau yn ardal Cwm Cynon: Nadine Rawlins 

E-bost: Nadinerawlins@llamau.org.uk  

Ffôn: 07786415552 

 

Manylion cyswllt gweithiwr Trivallis yn ardal Taf-elái: Ciera Davies  

E-bost: ciera.davies@trivallis.co.uk 

Ffôn: 07919572825 

 

 

 

 

 

 

mailto:rhonddasupportservice@hafod.org.uk
mailto:cynonfloatingsupport@llamau.org.uk
mailto:safe@trivallis.co.uk
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Hyfforddiant Cyn-Denantiaeth 
 
 

 
 

Cynllun GRAMO 

 

Grŵp Oedran:  Ar gael i bawb 

   

Cymorth ar gael:  Hyfforddiant Cyn-Denantiaeth  

      

Ar gael drwy:  Pob un Llety â Chymorth 

 

Mae cynllun Paratoi a Symud Ymlaen (GRAMO) yn gynllun cyn-denantiaeth, sydd wedi'i ariannu gan 

y Grant Cymorth i Bobl. Caiff ei gyflenwi ar y cyd â Trivallis. Mae'n cynnig gwybodaeth am bob agwedd 

ar gael tenantiaeth a bod yn denant da.  

 

Mae'r cynllun yn helpu unigolion sydd wedi'u lleoli yn ein hosteli a'n llety â chymorth, pobl ifainc sy'n 

gadael gofal a'r rheiny sy'n gadael lleoliadau Gofal i Oedolion arbenigol.  

 

Caiff ei gyflenwi drwy waith grŵp a sesiynau wyneb yn wyneb sydd hefyd yn cysylltu â chynlluniau 

cymorth os bydd angen rhagor o gymorth ar unigolyn. Mae hyn hefyd yn rhan o'r broses 'symud ymlaen' 

ar gyfer ein holl leoliadau llety â chymorth.   

 

Am ragor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael, cysylltwch â Dorian Griffiths 

 

Ffôn: 07458 090607   

 

E-bost: Dorian.griffiths@trivallis.co.uk 
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Cynllun Dementia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cynllun Dementia Rhanbarthol Merthyr Tudful a RhCT 

 

Grŵp Oedran:   Dim cyfyngiad oedran  

 

Cymorth ar gael:   Cymorth yn eich cartref eich hun  

 

Lefel y Cymorth:  Yn addas ar gyfer unigolion â Dementia  

 

Ar gael drwy:  Un Man Cyswllt  

 

Mae Gofal a Thrwsio Cwm Taf yn darparu gwasanaeth pwrpasol ar y cyd â sefydliadau lleol a all helpu 

gydag anghenion tai pobl â Dementia, naill ai drwy atgyweirio, cynnal neu addasu eu cartrefi. 

Bydd y gwasanaeth yn helpu unigolion â Dementia a'u cynhalwyr gydag unrhyw hawliau budd-daliadau 

neu atgyweiriadau i'w tai, neu'n helpu'r rheiny sydd efallai wedi cwympo gartref, gan leihau'r amser 

ymateb ar gyfer unrhyw waith atgyweirio brys angenrheidiol i gartref y person â Dementia.  
Cysylltwch â'n Swyddog Dementia, sef Julia Burgess, am ragor o wybodaeth 

Byddan nhw hefyd yn ceisio sicrhau bod gyda'r rheiny â Dementia a'u cynhalwyr fynediad at wybodaeth 

fanwl am rwydwaith cymorth yr unigolyn â Dementia i'w gwneud hi'n haws i ymateb i sefyllfaoedd 

argyfwng posibl e.e. math o foeler gwres canolog ac ati, a sicrhau bod gyda'r rheiny â Dementia a'u 

cynhalwyr fynediad at wybodaeth fanwl am faterion tai lle bynnag y bo hynny'n briodol, efallai pan fydd 

yr unigolyn yn cael diagnosis gyntaf. 

 

Am ragor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael, cysylltwch ag Adele Phibben 

 

Ffôn: 01443 755696 

 

E-bost: aphibben@cwmtafcr.org.uk 
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Gwasanaethau Atal Digartrefedd Eraill (wedi'u lleoli yn Nhŷ Sardis) 

 
Gwasanaethau Cyngor ar Faterion Tai  
 

Os ydych chi'n wynebu unrhyw un o'r isod, yna bydd angen i chi fynd i Ganolfan Cyngor ar Faterion 

Tai Pontypridd (Tŷ Sardis, Heol Sardis, Pontypridd, CF37 1DU)  

 

• Ydych chi'n ddigartref neu dan fygythiad digartrefedd? 

• A yw'ch cartref presennol yn anaddas ar gyfer eich anghenion? 

• Ydych chi am wybod beth yw'ch opsiynau o ran tai? 

 

Mae'r ganolfan ar agor: Mae'r swyddfa ar gau ar gyfer apwyntiadau wyneb yn wyneb ar hyn o bryd 

oherwydd Covid-19. 

 

Manylion Cyswllt: 

 

Rhif ffôn Cyngor ar Faterion Tai: 01443 495188 

Mae gwasanaeth brys y tu allan i oriau swyddfa arferol hefyd ar gael drwy ffonio: 01443 

425011 

 

E-bost: hacduty@rctcbc.gov.uk 
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Gwasanaethau Cymorth Digartrefedd  

 

Grŵp Oedran:   Dros 16 oed 

 

Cymorth ar gael:   Cymorth ar gael ar adegau wedi'u cytuno drwy gydol yr wythnos  

    yn ddibynnol ar anghenion yr unigolyn 

 

Lefel y Cymorth: Yn addas ar gyfer unigolion sy'n wynebu'r risg o fod yn ddigartref neu 

unigolion sydd mewn llety dros dro   

 

Ar gael drwy:  Caiff atgyfeiriadau eu gwneud drwy'r Garfan Materion Tai 

 

Mae'r Gwasanaeth Cymorth Digartrefedd yn cyflenwi cymorth ac ymyrraeth wedi'u targedu i unigolion 

sy'n cael eu lleoli mewn llety dros dro, gan gynnwys tai sy'n cael eu rhannu ac eiddo'r Cynllun Prydlesu 

wedi'i reoli gan Hafod. Mae'r gwasanaeth yn darparu cymorth gweithwyr allweddol i unigolion sydd 

wedi'u nodi'n ddigartref neu sy'n wynebu'r risg o fod yn ddigartref. Bydd darparwr y gwasanaeth yn 

dibynnu ar lety'r unigolyn. Mae modd i'r cymorth gynnwys: 

 

• Problemau ariannol fel ôl-ddyledion rhent, materion budd-dal lles, ôl-ddyledion Treth 

y Cyngor, a dyledion materion tai eraill. Bydd hyn yn cynnwys atgyfeirio i brosiect 

Cymorth Ariannol Swyddfa Cyngor ar Bopeth Pontypridd 

• Risg bosibl o golli llety oherwydd bod yr unigolyn wedi mynd i'r ysbyty, cyflwr eiddo 

gwael, gorgasglu, ymddygiad gwrthgymdeithasol 

• Digartrefedd neu ddigartrefedd posibl a'r angen i ddod o hyd i lety arall  

 

Manylion Cyswllt: 

Rhif ffôn Cyngor ar Faterion Tai: 01443 495188 
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Gwasanaethau Atal Digartrefedd Eraill (gwasanaethau ychwanegol, ddim yn Nhŷ 
Sardis) 
 

 
 
Y Cynllun Ariannol 

 

Grŵp Oedran:    Ar gael i bawb     

   

Cymorth ar gael:  Cymorth yn eich cartref eich hun  

 

Lefel y Cymorth:  Cymorth i unigolion â phroblemau ariannol  

  

Ar gael drwy:  Gweithwyr cymorth a'r Garfan Materion Tai  

 

Mae'r Cynllun Ariannol wedi'i ddarparu gan Swyddfa Cyngor ar Bopeth Pontypridd ac mae'n cynnig 

cymorth arbenigol i helpu gyda chynyddu budd-daliadau, apeliadau PIP a materion budd-daliadau lles 

eraill. Mae'r cynllun yn cynnwys:  

 

• Gweithio'n hyblyg i ddarparu gwasanaeth cymorth ariannol tymor byr i unigolion sydd 

efallai'n agored i sawl math o niwed  

• Help i wneud cais am grantiau a budd-daliadau i atal digartrefedd neu gynorthwyo 

gyda symud i lety newydd  

• Cyfrannu at gyfarfodydd gydag asiantaethau cymorth ac atgyfeirio eraill i ddiwallu 

anghenion trigolion a gofynion y swydd    

• Cefnogi datblygiad CBSRhCT o ddull digidol o gyfathrebu a darparu gwasanaethau  

• Cynorthwyo defnyddwyr y gwasanaeth i gael Credyd Cynhwysol a chynorthwyo gyda'r 

trosglwyddiad i Gredyd Cynhwysol 

• Gweithio gydag asiantaethau a charfanau eraill i hwyluso gweithio ar y cyd er budd 

unigolion gan gynnwys darparu ffyrdd o gynyddu incwm, cyllidebu a chyngor ar fancio 

                      

Caiff unigolion eu hatgyfeirio i'r gwasanaeth yma drwy'r Garfan Materion Tai neu os yw'r 

unigolion yn derbyn gwasanaeth cymorth materion tai sydd wedi'i ariannu gan y Gwasanaeth 

Cymorth i Bobl.     
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Cynllun MAGPIE  

 

Grŵp Oedran:   Dim cyfyngiad oedran  

 

Cymorth ar gael:   Tenantiaid sy'n byw mewn Tai Cymdeithasol (Cynllun Peilot) 

 

Lefel y Cymorth: Yn addas ar gyfer unigolion sy'n casglu neu'n cronni sbwriel yn eu 

cartrefi 

 

Ar gael drwy:  Atgyfeiriad uniongyrchol i Trivallis   

 

Mae Cynllun MAGPIE yn darparu cyngor a chymorth i denantiaid Landlordiaid Cymdeithasol 

Cofrestredig sy'n byw yn RhCT ac sy'n casglu eitemau ac yn ei chael hi'n anodd cael gwared arnyn 

nhw, gan arwain at gartref blêr a diffyg lle yno. Mae gyda Trivallis gydlynydd arbenigol sy'n darparu 

cymorth wyneb yn wyneb er mwyn: 

 

• Helpu'r tenant i ddeall eu meddyliau, eu teimladau a'u hymddygiadau tuag at eiddo  

• Helpu i ysgogi'r tenant i roi trefn ar y cartref a symud eitemau oddi yno 

 

Am ragor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael, cysylltwch â Sarah Roderick 

 

Manylion Cyswllt: 

 

Ffôn: 03000 030888 

 

E-bost: Steps.Referrals@trivallis.co.uk 

 

Ffurflen atgyfeirio: www.trivallis.co.uk 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.trivallis.co.uk/
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Cynllun Troseddwyr sydd wedi bod yn y Carchar (POP)  

 

Grŵp oedran:  Dros 18 oed 

 

Cymorth ar gael:   Cymorth yn y Carchar a'r Gymuned  

 

Lefel y Cymorth: Yn addas ar gyfer troseddwyr tymor byr. 

 

Ar gael drwy: Dim ond y Gwasanaeth Prawf sy'n cael gwneud atgyfeiriadau, a hynny 

drwy'r Llwybr Atgyfeirio newydd i'r Rheiny sy'n Gadael y Carchar 

 

Mae'r cynllun yma wedi'i gyflenwi gan Kaleidoscope ac mae'n darparu ymyriadau cymorth i droseddwyr 

amldro sydd wedi treulio cyfnodau byr yn y carchar (y rheiny sydd wedi'u dedfrydu i lai na 12 mis). Dim 

ond y Gwasanaeth Prawf sy'n cael gwneud atgyfeiriadau, a hynny drwy'r Llwybr Atgyfeirio i'r Rheiny 

sy'n Gadael y Carchar. Yn RhCT, mae mwyafrif y rheiny sy'n defnyddio'r gwasanaeth yn ddynion, ac 

maen nhw'n derbyn cymorth yn y carchar, wrth adael y carchar ac yn y gymuned, a hynny mewn ystod 

o feysydd, gan gynnwys:  

 

• Llety  

• Camddefnyddio Sylweddau 

• Sgiliau Meddwl  

• Cyflogaeth, Addysg/Hyfforddiant 

• Agwedd  

• Rheoli Arian  

• Rheoli Emosiynau  

• Ffordd o fyw/Y rheiny maen nhw'n cymdeithasu a chreu perthynas â nhw  

• Sgiliau Rhyngbersonol  

 

Am ragor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael, cysylltwch ag Emma Clarke  

 

Manylion Cyswllt:  

 

Ffôn: 01443 548080  

 

E-bost: askPOP@kaleidoscopeproject.org.uk 
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Cynllun Allgymorth Grymusol Tai yn Gyntaf 

 

Grŵp Oedran:   Dros 18 oed 

 

Cymorth ar gael:   Cymorth ar gael rownd y rîl 

 

Lefel y Cymorth: Yn addas ar gyfer unigolion/teuluoedd agored i niwed, digartref neu'r 

rheiny ag anghenion cymhleth  

 

Ar gael drwy: Caiff pob atgyfeiriad ei wneud drwy'r Garfan Materion Tai, neu'n 

uniongyrchol i'r cynllun drwy unigolyn, Landlord Cymdeithasol 

Cofrestredig, yr Heddlu a'r Gwasanaeth Prawf 

 

Mae Tai yn Gyntaf yn ddull sy'n seiliedig ar dystiolaeth sy'n ceisio diwallu anghenion penodol pobl 

ddigartref sengl sydd ag anghenion cymhleth, neu sy'n wynebu'r risg o golli eu tenantiaeth tai 

cymdeithasol, a hynny er mwyn eu helpu i atal digartrefedd a sicrhau eu bod yn integreiddio'n 

llwyddiannus i'r gymuned yn y ffordd orau bosib.  

 

Y Garfan/Gweithwyr Allgymorth Grymusol: 

Mae gweithwyr yn darparu pecynnau cymorth dwys rownd y rîl i helpu unigolion ag anghenion cymhleth, 

a hynny drwy gynnig gwasanaethau cymorth hyblyg ac arloesol. Mae'r rhain yn cynnwys: 

• Helpu i symud pobl o'r strydoedd i lety diogel os mai dyna sydd ei angen arnyn nhw 

• Helpu pobl sy'n ddigartref/cysgu ar y stryd i gael mynediad at wasanaethau iechyd 

• Darparu gwasanaeth allgymorth i deuluoedd sy'n cael trafferth mewn tenantiaethau 

Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig  

• Casglu gwybodaeth ynghyd am gysgu ar y stryd ac ymgynghori â phobl sy'n 

defnyddio'r gwasanaeth i nodi diffygion yn y ddarpariaeth a helpu i gyfeirio'r 

gwasanaeth 

• Nodi lle mae diffygion yn y cymorth a chynnig atebion effeithiol  

• Llenwi'r holiaduron cysgu ar y stryd drwy gydol y cynllun er mwyn llywio'r adroddiad 

diwedd blwyddyn a chasgliadau a gwybodaeth ystadegol am ddata cysgu ar y stryd i 

lywio trefniadau strategaeth a chomisiynu lleol 

• Ymgynghori â charfanau staff ac unigolion i chwilio am syniadau a'u cynnwys mewn 

unrhyw ddull gwasanaeth newydd 

 

Mae hyd y cymorth wedi'i bennu gan amgylchiadau ac anghenion cymorth parhaus yr unigolyn ond 

bydd yn parhau cyhyd ag y bo angen. 

 

Am ragor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael, cysylltwch â Kevin O'Connell 

E-bost: Kevin.O'Connell@poblgroup.co.uk 
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Cymorth fel y bo Angen MAPPA  

 

Grŵp Oedran:   Dros 18 oed 

 

Cymorth ar gael:   Cymorth hyblyg ar gael  

 

Lefel y Cymorth:  MAPPA (Troseddwyr Risg Uchel)  

 

Ar gael drwy: Un Man Cyswllt 

 

Mae'r cynllun yma'n darparu unedau cymorth fel y bo angen i droseddwyr risg uchel yn rhan o 

drefniadau aml-asiantaeth mewn perthynas â diogelu'r cyhoedd. Mae gweithiwr y cynllun yn darparu 

cymorth i atal defnyddwyr rhag digartrefedd a/neu golli eu cartref drwy weithio gyda nhw i nodi unrhyw 

faterion a allai effeithio arnyn nhw'n colli llety ar unwaith neu yn y dyfodol, ac arnyn nhw'n aildroseddu. 

Yn ogystal â hyn, mae'r cynllun yn eu helpu i ddatblygu'r sgiliau a'r hyder angenrheidiol i gynnal eu 

hannibyniaeth a rhoi unrhyw gamau angenrheidiol ar waith i atal colli'u llety yn y dyfodol. 

 
Am ragor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael, cysylltwch â Kevin O'Connell  

 

E-bost: Kevin.O'Connell@poblgroup.co.uk 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


