Cynllun Gweithredu Strategaeth Digartrefedd Wrecsam 2018-2022
Blaenoriaeth 1 – Datblygu Gwasanaeth Opsiynau Tai Cadarn ac Effeithiol
1.1 Datblygu Gwasanaeth Opsiynau Tai hygyrch o ansawdd da sy’n canolbwyntio ar y cwsmer
Beth fyddai’n cael ei ystyried yn llwyddiant?
 Yr holl gwsmeriaid yn cael gwasanaeth cyson o ansawdd da sy’n canolbwyntio ar y cwsmer ac yn cwrdd â’i anghenion
penodol
 Bod polisïau a gweithdrefnau effeithiol ar waith ac yn cael eu hadolygu’n rheolaidd
 Yr holl benderfyniadau’n cydymffurfio â’r gyfraith
 Lefelau uchel o fodlonrwydd ymysg cwsmeriaid
 Gwasanaeth hygyrch sy’n gallu cwrdd â holl anghenion tai’r cwsmeriaid o dan un to
 Trefniadau effeithiol yn y dderbynfa sy’n gallu cyfeirio cwsmeriaid yn briodol at y gwasanaethau cywir
 Bod gwahanol fathau o gyngor a gwybodaeth glir ar gael ar-lein i alluogi cwsmeriaid i gael gafael ar y wybodaeth gywir ar yr
amser priodol
 Bod yr holl unigolion ledled Wrecsam sydd ag anawsterau tai yn gallu cael gafael ar y wybodaeth a’r cyngor pan fydd arnynt
eu hangen
 Llai o gwynion
 Gwell ymgysylltu â chleientiaid gyda llai o ganlyniadau sy’n arwain at colli gysylltiad a diffyg cydweithredu
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Cam Gweithredu
Datblygu gweithdrefn
gadarn ar gyfer rheoli
achosion a sicrhau bod
gwersi’n cael eu lledaenu

Carreg Filltir





Gweithdrefn rheoli achosion ddrafft
Datblygu templed ffeil achos
Hyfforddi’r holl staff
Cyflwyno’r weithdrefn
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Monitro ffeiliau achos a
safonau gwasanaeth yn
rheolaidd â phrofforma a
gynlluniwyd
Datblygu set o Safonau
Gwasanaeth i sicrhau bod
y gwasanaeth yn cael ei
ddarparu at safon gyson
uchel

Adolygu trefniadau
brysbennu i sicrhau bod y
galw gan gwsmeriaid yn
cael ei reoli’n effeithiol a
neilltuo amser ar gyfer
gwaith achosion sy’n
arwain at atal digartrefedd,
a’r nifer lleiaf posibl o
achosion yn cael eu
trosglwyddo


















Monitro cydymffurfio drwy gyfarfodydd
un-i-un
Sicrhau bod y dysgu’n cyfrannu i
gynlluniau datblygu unigol
Adolygu effeithiolrwydd y broses
Datblygu a chyflwyno’r profforma
Monitro yn ystod cyfarfodydd un-i-un

Datblygu set o safonau gwasanaeth drwy
ymgynghori â staff a chwsmeriaid yn unol
ag argymhellion Swyddfa Archwilio
Cymru
Datblygu trefniadau monitro
Cyflwyno’r safonau
Adolygu
Datblygu canllaw ar brosesau a
gweithdrefnau i helpu i gyflwyno
brysbennu
Sicrhau bod systemau effeithiol ar waith i
archebu apwyntiadau wedi’u seilio ar frys
ac i sicrhau’r cyfle mwyaf i atal
digartrefedd
Sicrhau bod systemau ar waith ar gyfer
gwaith dilynol, gwaith achosion, ac
adolygiadau
Nodi cyfleoedd i sicrhau llai o ddyblygu a
throsglwyddo achosion
Adolygu prosesau a gweithdrefnau yn
unol â hyn
Monitro canlyniadau
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Cyflwyno set o
ddangosyddion
perfformiad lleol i’w
monitro a’u cofnodi yn
chwarterol er mwyn
canolbwyntio ar feysydd
allweddol wrth ddarparu
gwasanaethau




Sefydlu diwylliant rheoli
perfformiad drwy drafod
perfformiad yn rheolaidd
mewn cyfarfodydd tîm a
chyfarfodydd un-i-un.










Sicrhau bod gwybodaeth
am berfformiad yn cael ei
rhannu ag uwch-reolwyr




Datblygu set o bolisïau a
gweithdrefnau i sicrhau
cydymffurfio â’r gyfraith,
darparu gwasanaethau at
safon gyson, gwell
canlyniadau i gwsmeriaid
gan leihau dyblygu a





Cyflwyno set o ddangosyddion allweddol
Sicrhau bod trefniadau monitro a
chofnodi ar waith
Pennu cyfrifoldeb yn y tîm am gwblhau
dangosyddion perfformiad misol
Adrodd ar y rhain bob mis mewn
cyfarfodydd tîm
Sicrhau bod camau angenrheidiol yn
cael eu cymryd mewn ymateb i
ganlyniadau perfformiad
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Datblygu agenda safonol ar gyfer
cyfarfodydd tîm a chyfarfodydd un-i-un i
gynnwys rheoli perfformiad
Adrodd yn rheolaidd ar berfformiad i
aelodau timau
Cyhoeddi gwybodaeth am berfformiad
timau yn y swyddfa
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Datblygu adroddiad syml i rannu
gwybodaeth allweddol am berfformiad ag
uwch-reolwyr yn chwarterol
Cyflwyno astudiaethau achos i ddangos
sut mae’r gwasanaeth wedi atal
digartrefedd yn effeithiol
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Datblygu amserlen ar gyfer datblygu
polisïau a gweithdrefnau
Nodi cyfleoedd i rannu polisïau a
gweithdrefnau cadarn presennol ar lefel
ranbarthol
Sicrhau bod yr holl staff wedi’u hyfforddi i
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gwastraff
Adolygu llythyrau hysbysu,
ffurflenni a gwaith papur
arall





Sicrhau bod swyddogion
yn cynnal ymchwiliadau
priodol yn unol â’u
dyletswyddau cyfreithiol,
yn cynnwys hyfforddi ar
gyf-weld ysgogiadol







Sicrhau cyswllt rheolaidd â
chwsmeriaid drwy gydol eu
siwrnai





Ystyried ffyrdd i ddefnyddio
technoleg i aros mewn
cysylltiad â chwsmeriaid yn
effeithiol gyda llai o effaith
ar adnoddau staff





ddilyn y polisïau a gweithdrefnau newydd
a diwygiedig
Adolygu’r holl waith papur a llythyrau
hysbysu i sicrhau eu bod yn cydymffurfio
â’r gyfraith a’u bod yn hawdd eu deall
gan gwsmeriaid
Nodi cyfleoedd i ddatblygu llythyrau
hysbysu, ffurflenni a gwaith papur arall ar
lefel ranbarthol
Sicrhau bod yr holl staff wedi’u hyfforddi
Sicrhau bod yr holl staff wedi’u hyfforddi i
ofyn cwestiynau allweddol, a bod eu
technegau cyf-weld yn effeithiol er mwyn
canfod gwybodaeth allweddol
Sicrhau bod yr holl staff wedi’u hyfforddi
mewn cyf-weld ysgogiadol
Sicrhau bod yr holl staff wedi’u
hyfforddi’n llawn mewn perthynas â’r
meysydd ymchwilio allweddol
Datblygu safonau sylfaenol mewn
perthynas â chyswllt â chwsmeriaid yn
unol â’r Cod Cyfarwyddiadau, gan
ganolbwyntio ar gamau rhesymol
Sicrhau bod staff yn aros mewn cysylltiad
â chwsmeriaid drwy wirio ffeiliau a
chyfarfodydd un-i-un.
Edrych ar dechnoleg negeseuon
testun/e-bost a sut y gellir ei defnyddio i
gynhyrchu amrywiaeth o negeseuon
testun/e-bost at gwsmeriaid ar gamau
priodol yn y broses rheoli achosion
Dod o hyd i ffynonellau cyllid ar gyfer
unrhyw atebion technolegol a nodir
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Datblygu Addewid i’r
Cwsmer a sicrhau ei bod
yn weladwy i gwsmeriaid a
bod cwsmeriaid yn gwybod
sut i ymateb os teimlant
nad yw’r addewid yn cael
ei chadw








Safonau Cwsmeriaid







Ymgynghori’n rheolaidd â
chwsmeriaid




Drwy ymgynghori â chwsmeriaid,
datblygu addewid i’r cwsmer i sicrhau
bod cwsmeriaid yn deall lefel y
gwasanaeth y gallant ei disgwyl yn
ogystal â chael eu hysbysu am eu
cyfrifoldebau
Hysbysebu’r addewid i’r cwsmer yn y
swyddfa, ar waith papur ac ar y wefan
Sicrhau bod staff yn rhoi gwybod i
gwsmeriaid yn ystod cyfweliadau am yr
addewid
Sicrhau bod cwsmeriaid yn gwybod sut i
ymateb os byddant yn anfodlon ar y
gwasanaeth y maent wedi’i gael
Drwy wahanol ddulliau cwsmer cudd a
monitro bodlonrwydd cwsmeriaid,
monitro’r cydymffurfio â’r addewid
Datblygu set o safonau cwsmeriaid drwy
ymgynghori â chwsmeriaid
Datblygu trefniadau monitro, yn cynnwys
ffurflenni adborth, monitro bodlonrwydd a
dulliau cwsmer cudd
Rhoi adborth i staff yn rheolaidd am farn
cwsmeriaid
Adolygu ymarfer yn unol â’r adborth gan
gwsmeriaid
Mesur bodlonrwydd cwsmeriaid yn
rheolaidd ac adrodd ar hyn yn rhan o
adroddiadau perfformiad rheolaidd.
Cynllunio nifer o ddigwyddiadau
ymgynghori â chwsmeriaid bob blwyddyn
Adolygu ymarfer a safonau darparu
gwasanaethau yn unol â chanlyniadau’r
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ymgynghori

1.2 Cael yr adnoddau priodol yn y mannau priodol
Beth fyddai’n cael ei ystyried yn llwyddiant?
 Bod adnoddau digonol ar gael i ganolbwyntio ar waith ymyrryd cynnar ac atal effeithiol
 Llai o achosion lle mae’r cleient yn dod yn ddigartref
 Llai o ddefnydd o lety gwely a brecwast a llety dros dro
 Bod modd ymdopi â maint y llwythi achosion a bod digon o amser i ganolbwyntio ar waith achosion
 Bod adnoddau digonol ar gael i gymryd camau sy’n codi o’r Strategaeth Digartrefedd a datblygu’r gwasanaeth yn effeithiol
mewn ymateb i alwadau newydd a chyfnewidiol
 Bod ymateb arbenigol ar gael i atal digartrefedd ymysg cleientiaid sy’n wynebu’r perygl mwyaf o ddigartrefedd

Cyf

Cam Gweithredu
Sicrhau bod strwythur staffio
priodol wedi’i sefydlu i gwrdd
â’r galw a nodir yn awr ac yn y
dyfodol
Ystyried y dichonoldeb o greu
swydd Swyddog Strategaeth
Digartrefedd i weithredu’r
camau sy’n codi o’r
Strategaeth Digartrefedd
Sicrhau ymateb arbenigol i
gleientiaid sydd yn y perygl
mwyaf o ddigartrefedd er
mwyn sicrhau camau effeithiol i

Carreg Filltir








Pennu adnoddau ychwanegol i sicrhau
bod modd cwrdd â’r galw
Adolygu’r strwythur staffio a chynnal
unrhyw ymgynghori sydd ei angen
Recriwtio i unrhyw swyddi gwag
Pennu adnoddau i ariannu’r swydd
Datblygu disgrifiad swydd a manyleb
person
Recriwtio i’r swydd
Datblygu arbenigaethau yn y timau a
fydd yn cynnwys: pobl sy’n cysgu allan,
pobl ifanc, cam-drin domestig, iechyd
meddwl a chamddefnyddio

Amserlen Dan
Statws Diweddaru
Arweiniad
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atal digartrefedd a chwrdd ag
anghenion penodol y cleient




cyffuriau/alcohol
Pennu meysydd diddordeb drwy gynnal
cyfarfodydd un-i-un
Nodi unrhyw anghenion am hyfforddiant
er mwyn cynnal arbenigaethau

Rhoi prawf ar y pwynt cyswllt
cyntaf drwy ymarfer cwsmer
cudd i sicrhau bod cwsmeriaid
yn cael y gwasanaethau cywir
ar yr amser cywir.





Cynnal ymarfer cwsmer cudd
Adolygu’r canfyddiadau
Gweithredu ar sail y gwersi a ddysgwyd
a’r argymhellion
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Adolygu’r systemau a
phrosesau presennol i sicrhau
gwasanaeth symlach sy’n
lleihau gwastraff a dyblygu



Nodi systemau a phrosesau allweddol
i’w hadolygu
Mapio systemau a phrosesau i ganfod
dyblygu a gwastraff
Adolygu systemau a phrosesau i greu
dull mwy darbodus o weithredu
Cynnal adolygiad manwl i ganfod
cyfleoedd i ddefnyddio technoleg i
reoli’r galw gan gwsmeriaid, symleiddio
prosesau, sicrhau gwell canlyniadau i
gwsmeriaid, a lleihau pwysau ar staff
Pennu’r adnoddau a fydd yn
angenrheidiol
Datblygu cynllun gweithredu yn unol â
hynny
Chwilio am atebion TGCh sy’n addas
i’w diben, yn cynnwys nodi’r systemau
presennol sy’n rhedeg ledled Gogledd
Cymru
Datblygu achos busnes i fuddsoddi
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Cynnal astudiaeth i ddeall sut y
gellir defnyddio technoleg yn
effeithiol i reoli’r galw gan
gwsmeriaid a lleihau pwysau ar
staff ym mhob rhan o’r
gwasanaeth






Datblygu neu fuddsoddi mewn
system TGCh addas i’w diben
sy’n alinio canlyniadau
Opsiynau Tai, Atgyfeiriadau
Porth a cheisiadau’r Gofrestr
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Dai.
Sicrhau bod systemau cofnodi
effeithiol ar waith i gofnodi’r
galw gwirioneddol ar y
gwasanaeth er mwyn targedu
ymyriadau







mewn system newydd
Pennu adnoddau i’w gweithredu
Blwyddyn
Sicrhau bod y system yn rhoi’r gallu i
1/2
gofnodi’r holl ddata, yn enwedig mewn
perthynas â chyfanswm y galw ar y
gwasanaeth, a gwaith cyn atal sy’n
digwydd cyn asesiad Adran 62
Sicrhau bod yr holl staff wedi’u
hyfforddi’n llawn
Monitro data yn chwarterol a phennu’r
camau sydd angen eu cymryd yn unol â
hynny

1.3 Ymchwilio i’r angen am alinio Dyraniadau ac Opsiynau Tai er mwyn creu gwasanaeth symlach i gwsmeriaid
Beth fyddai’n cael ei ystyried yn llwyddiant?
 Gwasanaeth Opsiynau Tai hygyrch sy’n gallu cwrdd â holl anghenion tai’r cwsmeriaid o dan un to, yn cynnwys mynediad at
dai cymdeithasol
 Siwrnai symlach i’r cwsmer
 Cofrestru ceisiadau’r Gofrestr Dai yn amserol
 Cymhwyso a dehongli’r Polisi Dyrannu yn gyson
 Dyrannu tai mewn ffordd deg, annibynnol a thryloyw.
 Gwell bodlonrwydd ymysg cwsmeriaid
 Llai o heriau ar sail addasrwydd

Cyf

Cam Gweithredu
Adolygu’r model presennol ar
gyfer darparu gwasanaethau
ac ymchwilio i gyfleoedd i alinio
Dyraniadau ac Opsiynau Tai

Carreg Filltir




Ymchwilio i’r arferion gorau
Nodi cyfleoedd i alinio Dyraniadau ac
Opsiynau Tai
Cynnal dadansoddiad SWOT
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Yn dilyn yr adolygiad, adolygu’r
strwythurau staffio ar draws y
timau Opsiynau Tai a Rheoli
Ystadau i greu tîm Cofrestr Dai
a Dyrannu pwrpasol
Yn dilyn yr adolygiad, sicrhau
bod polisïau a gweithdrefnau
effeithiol ar waith
Yn dilyn yr adolygiad, sicrhau
bod prosesau effeithiol ar waith
i fonitro ceisiadau am enwebu












Yn dilyn yr adolygiad ac
unrhyw newidiadau,
hysbysebu’r gwasanaeth
newydd ymysg rhanddeiliaid a
chwsmeriaid
Gweithio gyda phartneriaid
mewn Cymdeithasau Tai i
ymchwilio i’r posibilrwydd o
greu Polisi Dyrannu Tai
cyffredin a chofrestr dai sengl
ar gyfer yr holl dai
cymdeithasol ledled Wrecsam







Strwythur newydd drafft
Ymgynghori â staff
Ystyried adborth o’r ymgynghoriad
Strwythur terfynol drafft
Recriwtio i swyddi
Adolygu’r polisïau a gweithdrefnau
presennol a’u diwygio lle y bo angen
Sicrhau bod yr holl staff yn y tîm
Opsiynau Tai yn cael eu hyfforddi
Sicrhau bod systemau ar waith i fonitro
ceisiadau am enwebu yn effeithiol yn
unol â cheisiadau am enwebu, yn ôl y
math o eiddo
Sicrhau bod llwyddiant enwebiadau yn
cael ei fonitro a bod camau dilynol yn
cael eu pennu lle y bo angen
Darparu manylion y gwasanaeth
newydd a manylion cyswllt i gwsmeriaid
a rhanddeiliaid
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Asesu’r dichonoldeb o greu Polisi
Dyrannu sengl cyffredin ar draws
Wrecsam a’r awydd i wneud hynny
Asesu’r dichonoldeb o weithredu Polisi
Dyrannu sengl ar draws Wrecsam a’r
awydd i wneud hynny
Os yw’n ddichonol, datblygu cynllun
prosiect
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1.4 Gwneud y gwasanaeth yn fwy hygyrch drwy ddarparu cymorthfeydd allanol, cyngor ar-lein a dros y ffôn ac ymchwilio i
9

gyfleoedd pellach i ddarparu gwasanaethau drwy ddefnyddio technoleg
Beth fyddai’n cael ei ystyried yn llwyddiant?
 Gwasanaeth hygyrch sy’n gallu cwrdd â holl anghenion tai’r cwsmeriaid o dan un to
 Bod gwahanol fathau o gyngor a gwybodaeth glir ar gael ar-lein i alluogi cwsmeriaid i gael y wybodaeth gywir ar yr adeg
briodol
 Bod pob unigolyn sydd mewn trafferthion yng nghyswllt tai ym mhob rhan o Wrecsam yn gallu cael y wybodaeth a chyngor
pan fydd arno eu hangen
 Bod cydleoli asiantaethau allweddol yn gallu creu ymateb cydgysylltiedig ar gyfer rhai o’r unigolion sy’n fwyaf agored i niwed
yn Wrecsam

Cyf

Cam Gweithredu
Adolygu’r trefniadau ar gyfer
mynediad gan gwsmeriaid i
sicrhau bod y gwasanaeth yn
hygyrch

Carreg Filltir




Ymchwilio i’r dichonoldeb o
ddatblygu Dewin Opsiynau Tai






Datblygu gwybodaeth ar y
wefan yn unol ag argymhellion
Swyddfa Archwilio Cymru er
mwyn darparu adnodd sy’n



Adolygu’r trefniadau ar gyfer mynediad
gan gwsmeriaid i sicrhau bod yr holl
gwsmeriaid yn gallu cael y cyngor a
chymorth sydd eu hangen arnynt
Lle nodwyd bod angen, treialu
cymorthfeydd allanol neu gydleoli staff
mewn safleoedd allweddol.
Adolygu unrhyw drefniadau treialu
Ymchwilio i’r arferion gorau
Nodi’r costau disgwyliedig a phennu
cyllideb briodol
Datblygu’r Dewin
Sicrhau bod y wefan yn darparu
gwybodaeth fanwl a hawdd ei deall am
yr holl feysydd allweddol ar gyfer
darparu gwasanaethau

Amserlen Dan
Statws Diweddaru
Arweiniad
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galluogi cwsmeriaid i gymryd y
camau cyntaf i’w hatal rhag
mynd yn ddigartref



Darparu mwy o wybodaeth a
ffurflenni cais ar-lein



Sicrhau bod taflenni
gwybodaeth o bob math ar gael
er mwyn darparu gwybodaeth
hawdd ei deall i gwsmeriaid
Sicrhau bod y gwasanaeth ffôn
yn hygyrch ac yn hawdd ei
ddefnyddio gan gwsmeriaid

Defnyddio cyfryngau
cymdeithasol i ddarparu
gwybodaeth gyffredinol am
Atebion Tai Wrecsam













Defnyddio gwe-sgyrsiau a
negeseuon testun i ddarparu
cyngor a diweddariadau




Gofyn am adborth gan gwsmeriaid am
ansawdd y wybodaeth ar y wefan
Monitro nifer y cwsmeriaid sy’n cael
gwybodaeth ar y wefan
Asesu cyfleoedd i wneud mwy o
geisiadau ar-lein, yn cynnwys drwy
gysylltu asesiadau digartrefedd â
cheisiadau’r gofrestr dai ac
atgyfeiriadau i lwybrau, fel mai dim ond
un ffurflen sydd angen ei llenwi.
Adolygu graddau’r llwyddiant
Datblygu set o daflenni gwybodaeth
allweddol a’u diweddaru yn ôl yr angen
Nodi unrhyw fylchau a llunio taflenni
gwybodaeth newydd
Sicrhau bod y system ffôn yn addas i’w
diben
Cofnodi’r galw am y gwasanaeth ffôn
Gofyn am adborth gan gwsmeriaid am
y system ffôn
Datblygu llwyfan i Opsiynau Tai
Wrecsam ar gyfryngau cymdeithasol i
sicrhau bod gwybodaeth gywir a hawdd
ei deall ar gael yn eang am yr opsiynau
tai sydd ar gael yn lleol
Defnyddio Twitter i ddarparu cyngor a
diweddariadau
Ymchwilio i dechnoleg sy’n cwrdd ag
anghenion y gwasanaeth a’r cwsmer
Datblygu achos busnes ar gyfer
buddsoddi mewn unrhyw dechnoleg
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Blwyddyn
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Cynnal astudiaeth fanwl o natur
digartrefedd gwledig ar draws
Wrecsam mewn cysylltiad â
Strategaeth Digartrefedd
Rhanbarthol Gogledd Cymru





newydd
Adolygu’r canlyniadau
Deall lefelau a natur digartrefedd
gwledig
Hybu ymwybyddiaeth mewn
cymunedau gwledig o beryglon
digartrefedd a sut y gellir eu helpu i’w
atal.
Sicrhau bod trefniadau monitro
effeithiol ar waith

Blwyddyn
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1.5 Drwy weithio mewn partneriaeth, datblygu dull integredig a chyfannol o fynd i’r afael ag achosion sylfaenol
digartrefedd, drwy ddarparu gwasanaethau mewn modd cydgysylltiedig, protocolau ar y cyd a threfniadau atgyfeirio
effeithiol
Beth fyddai’n cael ei ystyried yn llwyddiant?
 Dull cydgysylltiedig o atal digartrefedd a fydd yn arwain at lai o ddigartrefedd
 Gwell canlyniadau i gwsmeriaid
 Bod trefniadau atgyfeirio di-dor ar waith
 Lefelau is o ddigartrefedd mynych
 Cydweithio agosach ag asiantaethau ein partneriaid i ddarparu set gynhwysfawr o wasanaethau i fynd i’r afael ag achosion
sylfaenol digartrefedd
 Atal mwy o achosion o ddigartrefedd

Cyf

Cam Gweithredu
Drwy weithio mewn
partneriaeth, datblygu
gweledigaeth glir ar gyfer

Carreg Filltir


Cydweithio ag asiantaethau ein
partneriaid i ddatblygu gweledigaeth glir
ar gyfer atal digartrefedd ledled

Amserlen

Dan
Arweiniad

Statws

Diweddaru

Blwyddyn
1/2
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atal digartrefedd sy’n cael ei
harddel gan yr holl
bartneriaid

Cynnwys asiantaethau ein
partneriaid yn y broses o
ddatblygu a chyflawni
cynllun gweithredu’r
Strategaeth Digartrefedd







Datblygu nifer o gytundebau
allweddol â phartneriaid
allweddol





Adolygu’r holl brotocolau ar
y cyd presennol i fesur eu
heffeithiolrwydd





Adolygu’r protocol ar y cyd
ar gyfer rhai 16/17 flwydd
oed gyda’r Gwasanaethau



Wrecsam
Ymgynghori ar y weledigaeth
Cael cytundeb ar y weledigaeth gan y
partneriaid allweddol
Cynnal cyfarfodydd deufisol o’r Grŵp
Llywio Atal Digartrefedd a chyfarfodydd
chwarterol y Fforwm Digartrefedd
Datblygu grwpiau gorchwyl a gorffen yn
ôl yr angen i symud ymlaen â’r camau
Cynnwys partneriaid yn yr adolygiad
blynyddol o’r cynllun gweithredu

Blwyddyn
1/2

Yn unol ag argymhelliad Swyddfa
Archwilio Cymru, egluro a chytuno ar yr
hyn y mae’r tîm Atebion Tai yn ei
ddisgwyl gan bartneriaid gan nodi sut
byddant yn cydweithio i leihau
digartrefedd.
Adolygu perfformiad yr holl bartneriaid
yn rheolaidd er mwyn nodi meysydd i’w
gwella

Blwyddyn
1/2

Datblygu amserlen i adolygu’r holl
brotocolau ar y cyd presennol
Adolygu’r protocolau a mesur eu
heffeithiolrwydd a’u diwygio yn ôl yr
angen
Nodi unrhyw fylchau mewn protocolau
a’u datblygu yn ôl yr angen
Adolygu’r protocol ar y cyd presennol yn
unol â Deddf Tai (Cymru) 2014 a Deddf
Llesiant 2014.

Blwyddyn
1/2

Blwyddyn
1/2
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Plant

Cydweithio â phartneriaid
allweddol i baratoi
cwsmeriaid ar gyfer
newidiadau o ganlyniad i
ddiwygio Lles, yn enwedig
Credyd Cynhwysol
Datblygu a gweithredu
protocol gyda’r gwasanaeth
Gofal Cymdeithasol
Oedolion i wella canlyniadau
i gwsmeriaid gan
ganolbwyntio ar atal
digartrefedd ac argyfyngau
Datblygu a gweithredu
protocol gyda’r
gwasanaethau Iechyd
Meddwl i wella canlyniadau i
gwsmeriaid gan
ganolbwyntio ar atal
digartrefedd ac argyfyngau
Datblygu a gweithredu
gweithdrefn ar gyfer troi
allan anghyfreithlon ac
aflonyddu
Datblygu a gweithredu
protocol ar gyfer y rheini sy’n
ffoi rhag cam-drin domestig
sy’n hyrwyddo dewis ac
amrywiaeth o opsiynau tai a
chymorth








Darparu hyfforddiant i’r holl staff ar y
protocol diwygiedig
Adolygu’r protocol i fesur ei lwyddiant
Drwy weithio mewn partneriaeth,
datblygu a chytuno ar gynllun
Nodi aelwydydd sydd mewn perygl
Hybu ymwybyddiaeth drwy sesiynau
hyfforddi, taflenni, rhanddeiliaid ac
ymyriadau wedi’u targedu
Nodi materion allweddol
Drafftio’r protocol
Gweithredu’r protocol
Hyfforddi staff a’i lansio






Nodi materion allweddol
Drafftio’r protocol
Gweithredu’r protocol
Hyfforddi staff a’i lansio

Blwyddyn
2/3





Drafftio’r protocol
Gweithredu’r protocol
Hyfforddi staff a’i lansio

Blwyddyn
3/4





Drafftio’r protocol
Gweithredu’r protocol
Hyfforddi staff a’i lansio

Blwyddyn
2/3






Blwyddyn
1/2

Blwyddyn
2/3
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Parhau ac ehangu’r broses o
gydleoli gwasanaethau
allweddol drwy gydweithio
â’r tîm Opsiynau Tai





Sicrhau bod cwsmeriaid
Opsiynau Tai yn gallu cael
cyngor amserol ar arian a
dyled





Datblygu sgiliau yn fewnol i
alluogi timau i helpu
cwsmeriaid i wella eu gallu i
drin arian, yn cynnwys
mynediad at addysg,
hyfforddiant a chyflogaeth





Nodi’r asiantaethau allweddol sy’n
gysylltiedig ag angen
Cydgysylltu â gwasanaethau allweddol
eraill i nodi cyfleoedd i gydleoli
Monitro llwyddiant y dull hwn o
weithredu
Gweithio gyda Cyngor Ar Bopeth i nodi
cyfleoedd i ddarparu mynediad cyflym at
gyngor ar arian a dyled i gwsmeriaid
Opsiynau Tai
Nodi cyfleoedd i gydleoli staff Cyngor Ar
Bopeth gyda staff Opsiynau Tai

Blwyddyn
2/3

Gweithio gyda chydweithwyr mewnol i
ganfod cymorth i gwsmeriaid gael
mynediad at gyflogaeth, hyfforddiant ac
addysg
Gweithio gyda chydweithwyr mewnol,
darparwyr cymorth a Chymdeithasau
Tai i ddatblygu cyfleoedd i gleientiaid
gael cyflogaeth

Blwyddyn
3/4

Blwyddyn
2/3

1.6 Mabwysiadu egwyddorion person-ganolog ym mhob rhan o’r gwasanaeth, a gweithio gyda chwsmeriaid i ganfod eu
cryfderau a meithrin cydnerthedd





Beth fyddai’n cael ei ystyried yn llwyddiant?
Bod cwsmeriaid yn cael asesiadau sy’n ceisio deall a rhoi sylw i faterion heblaw’r sefyllfa tai yn unig
Bod y gwasanaeth yn gweithio gyda phobl i ddeall eu cryfderau, ac yn rhoi cymorth cyfannol iddynt i gyrraedd eu nodau.
Gwell canlyniadau gyda mwy o achosion lle mae pobl yn gallu aros yn eu cartref eu hunain a/neu yn gallu byw’n annibynnol
mewn ffordd gynaliadwy
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Cyf

Llai o ddigartrefedd mynych
Gwell ymgysylltu â chleientiaid, a llai o ganlyniadau sy’n arwain at golli cysylltiad a diffyg cydweithredu
Bod cwsmeriaid yn fwy cydnerth

Cam Gweithredu

Carreg Filltir

Adolygu’r Cynlluniau Tai
Personol yn rheolaidd i sicrhau
eu bod yn diwallu anghenion
penodol y cwsmer gyda’r
bwriad o gydgynhyrchu CTPau
yn y tymor hwy



Hyfforddi’r holl staff ar ddulliau
ac asesiadau seiliedig ar
asedau




Sicrhau bod yr holl gwsmeriaid
yn cael asesiadau a chyngor
ystyrlon sy’n seiliedig ar
asedau i adlewyrchu’r ffaith
bod y gwasanaeth wedi’i
deilwra yn ôl nodau a
dyheadau unigolion










Adolygu’r CTPau presennol i sicrhau eu
bod yn berson-ganolog ac yn hawdd eu
defnyddio gan gwsmeriaid, a darparu
offeryn ar gyfer cydweithio effeithiol
Cydgynhyrchu CTPau â chwsmeriaid i
sicrhau eu bod yn diwallu anghenion
cwsmeriaid yn effeithiol
Trefnu hyfforddiant i reolwyr
Comisiynu rhaglen hyfforddi bwrpasol i
swyddogion
Darparu hyfforddiant i staff rheng flaen
Hyfforddi staff i gynnal asesiadau
seiliedig ar asedau
Ailgynllunio’r ffurflen asesu a gwaith
papur arall i gynnal y dull hwn o
weithredu
Cynnal archwiliadau misol o achosion i
fonitro hyn a goruchwylio staff unigol i
roi sylw i unrhyw feysydd sydd angen
eu gwella
Cynnal archwiliadau chwarterol o
achosion i nodi tueddiadau a meysydd
i’w gwella a gwneud argymhellion ar

Amserlen Dan
Statws Diweddaru
Arweiniad
Blwyddyn
1/2

Blwyddyn
2/3
Blwyddyn
3/4

Blwyddyn
3/4
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gyfer darparu gwasanaethau effeithiol

Cyflwyno dull Amgylchedd ar
sail Seicoleg (AS) a Gofal ar
sail Trawma (GT) ar gyfer
darparu gwasanaethau sy’n
ystyried anghenion seicolegol
ac emosiynol y cwsmeriaid




Hyfforddi’r holl staff ar AS a GT
Ailgynllunio’r gwasanaeth i’w wneud yn
AS ar sail y fframwaith AS yn cynnwys
- Datblygu fframwaith seicolegol
- Yr amgylchedd ffisegol a mannau
cymdeithasol
- Hyfforddi a chynorthwyo staff
- Rheoli perthnasoedd
- Gwerthuso canlyniadau

Blwyddyn
3/4

Ymdrechi i gyrraedd y Safon
Tir Cyfartal i sicrhau dull
person-ganolog o ddarparu
gwasanaethau



Asesu’r gwasanaeth Opsiynau Tai ar
sail y Safon Tir Cyfartal
Datblygu cynllun gweithredu
Cymryd y camau yng nghynllun
gweithredu’r Safon Tir Cyfartal
Cwblhau’r broses cofrestru
Datblygu panel defnyddwyr
gwasanaethau yn lleol mewn
partneriaeth â Cefnogi Pobl neu
ystyried dull rhanbarthol
Sicrhau bod y panel defnyddwyr
gwasanaethau yn cyfrannu at y broses
o ddatblygu a darparu’r gwasanaeth
Lle y bo modd, cynnwys y panel wrth
gydgynhyrchu dogfennau

Blwyddyn
1/2

Sicrhau bod defnyddwyr
gwasanaethau yn cyfrannu at
bob agwedd ar y broses o
ddatblygu a darparu’r
gwasanaeth drwy greu panel
defnyddwyr gwasanaethau









Blwyddyn
2/3

1.7 Cynnal ymgyrch i hybu ymwybyddiaeth am atal digartrefedd, a’r Gwasanaeth Opsiynau Tai yn benodol

17

Beth fyddai’n cael ei ystyried yn llwyddiant?







Cyf

Bod llawer yn gwybod am y Gwasanaeth Opsiynau Tai ledled Wrecsam a bod preswylwyr yn gallu derbyn y gwasanaethau
pan fo angen fel y bydd mwy o ymholiadau a chyfleoedd i ymyrryd yn gynnar.
Bod cymunedau’n ymwybodol o’r dull newydd o weithredu ac o’r ymrwymiad i atal digartrefedd mewn partneriaeth.
Bod y rhan fwyaf o’r cwsmeriaid yn cysylltu â’r gwasanaeth yn S66
Cynnydd yn nifer y canlyniadau sy’n atal digartrefedd
Cynnydd yn nifer yr aelwydydd sy’n cael cymorth i aros yn eu llety presennol
Llai o ddefnydd o lety dros dro a llety gwely a brecwast

Cam Gweithredu

Carreg Filltir

Amserlen Dan
Statws Diweddaru
Arweiniad
Blwyddyn
1/2

Deall yn fanwl pam mai dim
ond wedi iddynt fynd yn
ddigartref y mae nifer mawr o
gwsmeriaid yn cysylltu ag
Opsiynau Tai Wrecsam



Datblygu rhaglen hyfforddi ar
waith Opsiynau Tai Wrecsam
ar gyfer partneriaid allweddol a
fydd yn cynnwys cysgodi
swyddi a chyfarfodydd timau ar
y cyd





Datblygu rhaglen
Darparu’r rhaglen
Adolygu ei llwyddiant

Blwyddyn
1/ 2

Datblygu cwrs byr manwl i’w
ddarparu i bartneriaid am y
Gwasanaeth Opsiynau Tai




Datblygu’r cwrs
Darparu’r rhaglen

Blwyddyn
2/3



Datblygu holiadur pwrpasol syml i’w
ddefnyddio gan staff am gyfnod
penodol yn ystod asesiadau
Dadansoddi’r canfyddiadau a phennu’r
camau sydd angen eu cymryd

18

Datblygu set o lenyddiaeth
hysbysebu a fydd yn cynnwys
posteri a thaflenni




Cynnal digwyddiad i hybu
ymwybyddiaeth o’r
gwasanaeth a lansio’r
Strategaeth Digartrefedd



Defnyddio cyfryngau
cymdeithasol i ddiweddaru
cwsmeriaid a phartneriaid am
ddatblygiadau yn y
gwasanaeth







Cydweithio â’r tîm marchnata i
ddatblygu posteri a thaflenni i’w
dosbarthu i bartneriaid a chwsmeriaid
Datblygu erthygl am y Gwasanaeth
Opsiynau Tai i’w chynnwys yng
nghylchgronau’r Cyngor ac mewn
gohebiaeth â chwsmeriaid
Trefnu digwyddiad i hyrwyddo
gwasanaethau atal
Mynychu digwyddiadau lleol i hyrwyddo
gwaith y gwasanaeth a hybu
ymwybyddiaeth o’r Strategaeth

Blwyddyn
1/2

Datblygu tudalen Facebook/cyfrif
Twitter i ddarparu diweddariadau ar y
gwasanaeth, hyrwyddo’r gwasanaeth
etc
Pennu adnoddau yn y tîm i ddiweddaru
cyfryngau cymdeithasol

Blwyddyn
3/4

Blwyddyn
1/2

Blaenoriaeth 2 – Darparu dull wedi’i dargedu ar gyfer atal ac ymyrryd cynnar
2.1 Sicrhau bod ymrwymiad corfforaethol cadarn i ddull cydgysylltiedig o weithredu rhwng yr holl wasanaethau i roi terfyn
ar ddigartrefedd.
Beth fyddai’n cael ei ystyried yn llwyddiant?



Bod atal digartrefedd yn flaenoriaeth gorfforaethol i Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Bod yr holl feysydd gwasanaeth yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn cydweithio i atal digartrefedd
19



Cyf

Defnyddir cyllido hyblyg i gydgomisiynu gwasanaethau atal digartrefedd

Cam Gweithredu

Carreg Filltir

Ceisio ymrwymiad corfforaethol 
i atal digartrefedd sy’n cael ei
gefnogi gan reolwyr ac
Aelodau Etholedig


Hyfforddi aelodau etholedig ac
uwch reolwyr ar ddigartrefedd






Hyfforddi adrannau mewnol
eraill ar rôl y tîm Opsiynau Tai

Gweithio ar draws adrannau i
gydgomisiynu gwasanaethau
atal digartrefedd gan
ddefnyddio’r model cyllido
hyblyg









Drafftio adroddiad i’r Tîm Rheoli Uwch yn
egluro’r ddyletswydd gorfforaethol
gyfreithiol mewn perthynas ag atal
digartrefedd
Ceisio ymrwymiad i gydweithio i atal
digartrefedd ar draws yr holl
Gyfarwyddiaethau a gwasanaethau, yn
cynnwys cyflawni cynllun gweithredu’r
Strategaeth Digartrefedd.
Trefnu diwrnod hyfforddi/sesiynau hybu
ymwybyddiaeth
Cyflwyniad hyfforddi drafft
Cynnal sesiynau hyfforddi
Darparu briffiadau rheolaidd i Aelodau
Etholedig am y gwasanaeth a datblygiadau
Trefnu diwrnodau hyfforddi gyda
gwasanaethau allweddol
Cyflwyniad hyfforddi drafft
Cynnal sesiynau
Tynnu sylw at y prif fanteision o atal
digartrefedd (canlyniadau i gwsmeriaid a
manteision ariannol) ar gyfer nifer o
wasanaethau allweddol
Pennu cyfleoedd i gydgomisiynu
Cychwyn proses comisiynu

Amserlen Dan
Statws Diweddaru
Arweiniad
Blwyddyn
1/2

Blwyddyn
1/2

Blwyddyn
2/3

Blwyddyn
2/3
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2.2 Sicrhau bod digartrefedd yn cael ei atal drwy becyn atal digartrefedd effeithiol sy’n targedu’r prif achosion.
Beth fyddai’n cael ei ystyried yn llwyddiant?
 Cynnydd yn nifer y canlyniadau sy’n atal ac yn lliniaru digartrefedd
 Cynnydd yn nifer yr aelwydydd sy’n cael cymorth i gadw eu llety presennol
 Llai o achosion o ddigartrefedd sy’n ganlyniad i brif achosion digartrefedd
 Llai o deuluoedd yn cael eu lleoli mewn llety dros dro a llety gwely a brecwast
 Mwy o atgyfeiriadau i’r Gwasanaeth Datrys Anghydfodau

Cyf

Cam Gweithredu

Carreg Filltir

Datblygu rhestr wirio i staff i
sicrhau bod yr holl opsiynau
atal/opsiynau tai yn cael eu
hystyried drwy gydol y broses
asesu
Sicrhau ymateb effeithiol i’r holl
achosion o droi allan gan
deulu/ffrindiau












Rhestr wirio ddrafft ar gyfer atal
digartrefedd
Ei hatodi i’r ffurflen asesu a62
Hyfforddi staff
Defnyddio gwasanaethau cyfryngu
presennol neu gomisiynu gwasanaethau
newydd
Sicrhau bod cyfryngu ac ymweliadau â’r
cartref yn digwydd o fewn cyfnod rhesymol
ar ôl yr asesiad
Hyfforddi staff ar y gwasanaeth cyfryngu
Sicrhau bod staff yn hyrwyddo’r
gwasanaeth ymysg cwsmeriaid ac yn
atgyfeirio’r holl achosion o gau allan gan
rieni/teuluoedd (ac eithrio achosion lle mae
risg o drais/cam-drin)
Monitro atgyfeiriadau a chanlyniadau
Adolygu effeithiolrwydd

Amserlen Dan
Statws Diweddaru
Arweiniad
Blwyddyn
1/2

Blwyddyn
1/2
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Datblygu cytundeb lefel
gwasanaeth â gwasanaethau
cwnsela ar
berthnasoedd/cyfryngu





Deall pam mae nifer y bobl
sengl sy’n ddigartref yn uwch o
lawer ar gyfartaledd er mwyn
datblygu dull mwy penodol o
weithredu ac atal pobl sengl
rhag mynd yn ddigartref.






Datblygu protocol rhyddhau o’r
Ysbyty

Datblygu gwasanaeth sy’n
ymateb i anghenion
perchnogion tai sydd mewn
perygl o golli eu cartref










Datblygu cytundeb â gwasanaethau
cwnsela ar berthnasoedd/cyfryngu a’r
penodiadau i’w hariannu drwy’r gronfa atal
Canolbwyntio yn y cytundeb ar atal
perthnasoedd rhag chwalu ac arwain at
ddigartrefedd – gyda’r nod o gael amser i
gynllunio ar gyfer symud
Monitro canlyniadau ac adolygu llwyddiant

Blwyddyn
1/2

Cynnal arolwg dros gyfnod penodol i ddeall
y rhesymau y mae pobl sengl yn mynd yn
ddigartref a pham nad ydynt yn cysylltu â
gwasanaethau i gael cymorth cyn hynny
neu pam mae dulliau atal yn aflwyddiannus
Deall a yw pobl sengl yn cysylltu â
sefydliadau eraill yn gynharach
Datblygu dull atal wedi’i dargedu ar sail y
canfyddiadau
Drafftio polisi rhyddhau o’r ysbyty mewn
partneriaeth â thimau rhyddhau o’r ysbyty i
atal digartrefedd ar ôl rhyddhau cleifion
Ymchwilio i’r arferion gorau
Hyfforddi staff a gweithredu’r polisi
Adolygu llwyddiant y polisi
Cydweithio â Shelter a CAB i sicrhau bod
gwasanaeth cynghori ac atal digonol ar
waith
Cydweithio â staff Rheoli Ystadau,
partneriaid mewn Cymdeithasau Tai, yn
cynnwys yr Asiantaeth Gosod Tai leol, i
edrych ar gynlluniau achub morgeisi
Cynnal ymgyrch hybu ymwybyddiaeth

Blwyddyn
1/2

Blwyddyn
2/3

Blwyddyn
2/3
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Sicrhau bod canlyniadau atal
digartrefedd yn cael eu
cofnodi’n fwy cywir gan y
gwasanaeth Opsiynau Tai

Ymchwilio i’r arferion gorau
mewn mentrau atal effeithiol
yng Nghymru ac yn Lloegr

mewn partneriaeth wedi’i thargedu ar y
rheini y mae eu morgais llog yn unig i ddod
i ben i sicrhau camau atal ac ymyrryd
cynnar
 Sicrhau bod y tîm yn ymwybodol o’r
categorïau atal y mae Llywodraeth Cymru
yn cael ei hysbysu amdanynt a chofnodi
achosion yn unol â’r diffiniadau hyn
 Sicrhau bod y system TGCh yn adlewyrchu
meysydd cofnodi Llywodraeth Cymru
 Monitro canlyniadau atal a gofnodir yn
chwarterol, a chymryd camau/gwneud
ymholiadau pellach lle mae ‘arall’ wedi’i
gofnodi
 Cadw’n wastad â’r arferion gorau sy’n
datblygu mewn gwasanaethau drwy
fynychu cynadleddau, gweithio ar lefel isranbarthol a rhwydweithio
 Ymchwilio i’r arferion gorau yn unol â phrif
achosion digartrefedd yn lleol
 Cadw’n wastad â datblygiadau yn y
cynlluniau Trailblazer sydd wedi’u hariannu
yn Lloegr a dysgu gwersi o’r arferion gorau
ac arloesi

Blwyddyn
1/2

Blwyddyn
1- 4

2.3 Sicrhau bod offer effeithiol ar waith i atal digartrefedd ar ddiwedd tenantiaethau byrddaliadol sicr drwy gymorth a
chyfryngu effeithiol ar gyfer landlordiaid a thenantiaid.
Beth fyddai’n cael ei ystyried yn llwyddiant?
 Llai o ddigartrefedd o ganlyniad i derfynu tenantiaethau rhentu preifat
 Cwsmeriaid yn teimlo’n fwy diogel yn y sector rhentu preifat
 Llai o ddefnydd o lety dros dro a llety gwely a brecwast
23



Cyf

Mwy o eiddo’n cael ei reoli gan yr Asiantaeth Gosod Leol

Cam Gweithredu

Carreg Filltir

Cael gwell gwybodaeth leol a
rhanbarthol am y rhesymau
dros derfynu tenantiaethau
rhentu preifat a thargedu
gwaith atal yn unol â hynny






Marchnata’r Asiantaeth Gosod
Leol ymysg landlordiaid sy’n
cyflwyno hysbysiadau





Darparu gwasanaeth ymatebol
i atal digartrefedd sy’n codi yn
y sector rhentu preifat drwy
swydd Swyddog Cyswllt
Sector Preifat benodedig a
fydd yn darparu cymorth
ymatebol i landlordiaid a
thenantiaid





Diweddaru systemau i sicrhau bod y
rhesymau dros ddod â llety rhent preifat i
ben yn cael eu cofnodi ym mhob achos
Dadansoddi’r wybodaeth hon
Datblygu ymatebion wedi’u targedu i atal
digartrefedd
Nodi cyfleoedd i’r asiantaeth gosod leol
ymgymryd â swyddogaethau rheoli, gan
leihau’r risg a’r baich ar landlordiaid
Sicrhau bod yr Asiantaeth Gosod Leol yn
cael ei marchnata i landlordiaid sy’n
cyflwyno hysbysiad am eu bod yn gwerthu
eu heiddo neu oherwydd pryderon eraill
Dilyn hynny drwy alwad/ymweliad gan yr
Asiantaeth Gosod Leol i ddarparu
gwybodaeth am yr opsiynau ar gyfer
cymorth a rheoli sydd ar gael
Ymchwilio i’r arferion gorau mewn
perthynas â chydgysylltu ynghylch
tenantiaethau ac atal digartrefedd
Sicrhau bod rolau a chyfrifoldebau’r
Swyddogion yn glir
Sicrhau bod cymorth effeithiol ac ymatebol
yn cael ei ddarparu i landlordiaid preifat ac
i’w tenantiaid sydd mewn perygl o golli eu
cartrefi

Amserlen Dan
Statws Diweddaru
Arweiniad
Blwyddyn
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Blwyddyn
1/2

Blwyddyn
1/2
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Hyrwyddo’r gwasanaeth
ymysg landlordiaid y sector
preifat







Hyrwyddo’r gwasanaeth
ymysg partneriaid a
chwsmeriaid





Darparu hyfforddiant ar gyfryngu a negodi
Monitro canlyniadau
Hybu ymwybyddiaeth o rôl Swyddogion
Cyswllt y Sector Preifat a’u rôl ar gyfer
datrys problemau tenantiaeth gyda
landlordiaid preifat
Hyrwyddo’r gwasanaeth drwy daflenni,
negeseuon e-bost, cyflwyniad yn fforwm y
landlordiaid
Cysylltu swyddi Swyddogion Cyswllt y
Sector Preifat ag arlwy’r Asiantaeth Gosod
Leol
Hybu ymwybyddiaeth o rôl Swyddogion
Cyswllt y Sector Preifat a’u rôl ar gyfer
datrys problemau tenantiaeth gydag
asiantaethau partneriaid a chwsmeriaid
Hyrwyddo’r gwasanaeth drwy daflenni,
negeseuon e-bost, cyflwyniad mewn
fforymau allweddol

Blwyddyn
1/2

Blwyddyn
1/2

2.4 Sicrhau bod yr holl staff yn gallu manteisio ar gyfleoedd hyfforddi a datblygu priodol
Beth fyddai’n cael ei ystyried yn llwyddiant?
 Darparu gwasanaeth o ansawdd da gan staff medrus iawn
 Gwasanaeth sy’n cydymffurfio â’r gyfraith
 Lefel uchel o forâl a bodlonrwydd mewn swydd ymysg y staff
 Mwy o staff yn cael eu cadw
 Bod staff yn cael cyfle i ddatblygu a dysgu sgiliau newydd drwy’r amser
 Mwy o achosion lle mae digartrefedd wedi’i atal
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Cyf

Cam Gweithredu
Sicrhau bod staff yn gallu cael
gwybodaeth gyfredol a chywir
am ddeddfwriaeth, cyfraith
achosion a’r arferion gorau

Carreg Filltir





Datblygu rhaglen hyfforddi
flynyddol i staff





Sicrhau bod aelodau’r tîm yn
cael diweddariadau rheolaidd
ar hyfforddiant atal digartrefedd




Sicrhau bod aelodau’r tîm yn
meddu ar y sgiliau sydd eu
hangen i gyflawni eu rolau ac
ymgysylltu’n llwyddiannus â
chwsmeriaid






Trefnu sesiynau hyfforddi rheolaidd
Tanysgrifio i ddiweddariadau ar gyfraith
achosion
Diweddaru’r llawlyfr gweithdrefnau bob
blwyddyn yn unol â diweddariadau ar
gyfraith achosion
Trafod adolygiadau misol o
ddiweddariadau ar gyfraith achosion
yng nghyfarfodydd y tîm
Arfarnu’r holl staff bob chwe mis i
ganfod a diwallu anghenion hyfforddi,
yn cynnwys mathau o ymddygiad
Nodi materion hyfforddi a datblygu
cynlluniau hyfforddi unigol, yn cynnwys
cysgodi swyddi a chynlluniau mentora
Sicrhau bod yr holl hyfforddiant i staff
wedi’i seilio ar ffisioleg (PIE)
Sicrhau bod y tîm yn cael
diweddariadau ar hyfforddiant er mwyn
canolbwyntio ar atal digartrefedd, yn
cynnwys y gallu i feddwl yn fentrus a
chreadigol
Rhannu achosion lle cafodd
digartrefedd ei atal ar draws y tîm
Hyfforddiant ar gyf-weld ysgogiadol
Hyfforddiant ar ymarfer myfyriol
Hyfforddiant ar sgyrsiau “Beth sy’n
Bwysig”
Hyfforddiant ar nodiadau achos a
ffeiliau achos

Amserlen Dan
Statws Diweddaru
Arweiniad
Blwyddyn
1/2

Blwyddyn
1/2

Blwyddyn
1/2

Blwyddyn
1/2

26

2.5 Mewn partneriaeth â’r timau Rheoli Ystadau a Chymdeithasau Tai, lleihau’r nifer sy’n cael eu troi allan o dai
cymdeithasol
Beth fyddai’n cael ei ystyried yn llwyddiant?
 Llai’n cael eu troi allan o dai cymdeithasol
 Llai’n cefnu ar dai cymdeithasol
 Llai o denantiaid tai cymdeithasol mewn ôl-ddyledion rhent
 Cynnal tenantiaethau’n well

Cyf

Cam Gweithredu

Datblygu protocol cyn troi allan
gyda’r gwasanaeth Rheoli
Ystadau

Datblygu protocol cyn troi allan
gyda’r Cymdeithasau Tai

Carreg Filltir

Amserlen





Blwyddyn
1/2












Cytuno ar weledigaeth ac amcanion clir
Cytuno ar gyfrifoldebau clir i’r ddau barti
Cytuno ar y materion allweddol i’w
cynnwys yn y protocol
Drafftio’r protocol
Hyfforddi staff a chyflwyno’r protocol
Monitro achosion o droi allan a’u
hadolygu i weld a fyddai wedi bod yn
bosibl atal digartrefedd
Gweithredu ar sail y gwersi a ddysgwyd
Cytuno ar weledigaeth ac amcanion clir
Cytuno ar gyfrifoldebau clir i’r ddau barti
Cytuno ar y materion allweddol i’w
cynnwys yn y protocol
Drafftio’r protocol
Hyfforddi staff a chyflwyno’r protocol
Monitro achosion o droi allan a’u

Dan
Statws Diweddaru
Arweiniad

Blwyddyn
1/2
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Monitro lefel yr achosion o droi
allan o dai cymdeithasol




Nodi cyfleoedd i gyflawni gwaith
cynnal tenantiaethau ar
ddechrau tenantiaethau




Ymchwilio i’r manteision o gael
Canolfan Help Cynnar i
dargedu ôl-ddyledion neu
broblemau mewn tenantiaeth
cyn gynted ag y maent yn codi





Canfod ffyrdd i gofnodi gwaith
atal ac ymyrryd cynnar gan y
gwasanaeth Rheoli Ystadau

Gweithio gyda Landlordiaid
Cymdeithasol i atal digartrefedd






hadolygu i weld a fyddai wedi bod yn
bosibl atal digartrefedd
Gweithredu ar sail y gwersi a ddysgwyd
Parhau i fonitro lefel yr achosion o droi
allan o dai cymdeithasol
Sicrhau bod yr holl denantiaid
cymdeithasol yn gallu cael cyngor
annibynnol ar arian/dyled
Gweithio gyda’r gwasanaeth Rheoli
Ystadau a Chymdeithasau Tai i bennu’r
camau allweddol sydd angen eu cymryd
ar ddechrau tenantiaeth ac yn chwe mis
cyntaf y denantiaeth i leihau’r perygl i’r
denantiaeth fethu
Cyflwyno hyn gyda’r gwasanaeth Rheoli
Ystadau
Cyflwyno hyn gyda’r holl Gymdeithasau
Tai
Ymchwilio i’r arferion gorau
Mewn partneriaeth â’r gwasanaeth Rheoli
Ystadau a Cefnogi Pobl, nodi sut byddai
Canolfan Help Cynnar yn gallu gweithio’n
lleol
Nodi gwaith atal ac ymyrryd cynnar a
wneir gan y gwasanaeth Rheoli Ystadau
Datblygu system i gofnodi’r canlyniadau
hyn
Adrodd ar ganlyniadau atal yn fewnol ac i
Lywodraeth Cymru
Rhannu’r arferion gorau
Gweithio i helpu tenantiaid sy’n symud i
Gredyd Cynhwysol

Blwyddyn
1/2

Blwyddyn
2/3

Blwyddyn
2/3

Blwyddyn
2/3

Blwyddyn
1/2
28



sy’n digwydd o ganlyniad i
gyflwyno Credyd Cynhwysol





Nodi tenantiaid sydd mewn perygl a
datblygu dull o weithredu wedi’i dargedu
Datblygu dull ymyrryd cynnar i ymateb i
ôl-ddyledion rhent cyn gynted ag y maent
yn codi er mwyn helpu tenantiaid cyn
iddynt gyrraedd lefel na ellir ymdopi â hi
Nodi arferion da ar lefel ranbarthol a
chenedlaethol

2.6 Adnabod y prif ffactorau sy’n achosi digartrefedd a chydweithio â phartneriaid i sicrhau bod y gallu ganddynt i atal
digartrefedd a/neu wneud atgyfeiriadau di-dor lle y bo angen
Beth fyddai’n cael ei ystyried yn llwyddiant?
 Bod atal digartrefedd yn gyfrifoldeb i bawb
 Mwy o achosion lle mae digartrefedd wedi’i atal
 Bod trefniadau ar waith ar gyfer atgyfeirio amserol a di-dor
 Dull cydgysylltiedig o atal digartrefedd sy’n arwain at lai o ddigartrefedd
 Gwell canlyniadau i gwsmeriaid
 Llai o achosion o ddigartrefedd mynych
 Cydweithio agosach ag asiantaethau partneriaid sy’n darparu set gynhwysfawr o wasanaethau i fynd i’r afael ag achosion
sylfaenol digartrefedd

Cyf

Cam Gweithredu
Mapio siwrnai’r cwsmer gyda
phobl sydd â phrofiad o
ddigartrefedd er mwyn deall y
ffactorau sy’n achosi
digartrefedd

Carreg Filltir

Amserlen



Blwyddyn
2/3



Mapio siwrnai’r cwsmer i adnabod y
ffactorau sy’n achosi digartrefedd, pryd
roedd y rhain wedi codi, a pha
gamau/cymorth a fyddai wedi gallu atal
digartrefedd
Datblygu taflen wybodaeth am achosion

Dan
Arweiniad

Statws

Diweddaru
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Defnyddio canfyddiadau’r
ymarfer mapio i ddatblygu set
o ymyriadau i atal
digartrefedd




Hyfforddi asiantaethau
partneriaid i adnabod y
ffactorau sy’n achosi
digartrefedd a’r perygl o
ddigartrefedd
Gweithio gyda phartneriaid i
bennu cyfleoedd iddynt
wneud gwaith ataliol neu
atgyfeirio achosion yn
amserol i wasanaethau
allweddol eraill






a risgiau digartrefedd i’w rhannu ag
asiantaethau partneriaid
Datblygu set o ymyriadau i atal
digartrefedd i’w rhoi ar waith yn
gyffredinol ac mewn achosion penodol
ac mewn argyfwng
Hyrwyddo’r ymyriadau hyn a hybu
ymwybyddiaeth ohonynt
Datblygu hyfforddiant i bartneriaid i
sicrhau eu bod yn gallu adnabod
ffactorau sy’n achosi risg a’i gynnwys yn
eu prosesau eu hunain
Darparu’r hyfforddiant
Gofyn am adborth ac adolygu’r
hyfforddiant yn unol â hynny
Gweithio ar y cyd i bennu cyfleoedd i atal
digartrefedd
Datblygu trefniadau atgyfeirio di-dor

Blwyddyn
2/3

Blwyddyn
2/3

Blwyddyn
2/3

Blaenoriaeth 3 – Gweithio i roi terfyn ar y defnydd o lety Gwely a Brecwast a lleihau’r defnydd o lety dros
dro.
3.1 Cynnal adolygiad o’r defnydd o lety dros dro, gan bennu anghenion yn y dyfodol a threfniadau darparu priodol
Beth fyddai’n cael ei ystyried yn llwyddiant?
 Llety dros dro o ansawdd da sydd ar gael ledled y Sir sy’n cwrdd â’r angen a nodwyd, gydag unedau o wahanol faint sy’n
adlewyrchu’r angen
30







Cyf

Trefniadau da ar gyfer llety dros dro
Cyfnodau byrrach mewn llety dros dro
Llai o ddefnydd o lety argyfwng
Dim plant 16 a 17 flwydd oed yn cael eu lleoli mewn llety Gwely a Brecwast
Llai o geisiadau am lety addas

Cam Gweithredu
Cynnal adolygiad strategol
o lety dros dro

Carreg Filltir




Adolygu’r rheoli ar lety dros
dro



Sicrhau bod trefniadau ar
waith i ddyrannu llety dros
dro mewn ffordd glir a
thryloyw





Amserlen

Dan
Statws Diweddaru
Arweiniad

Blwyddyn
Cynnal adolygiad manwl ac arfarniad o
opsiynau mewn perthynas â Llety Dros Dro 2/3
a fydd yn cynnwys argymhellion mewn
perthynas â’r angen presennol a
disgwyliedig.
Bydd yr adolygiad yn cynnwys nifer o
opsiynau ar gyfer darparu a nifer o
ddarparwyr ar gyfer y dyfodol er mwyn
sicrhau gwerth am arian.
Adolygu’r rheoli ar lety dros dro, gan
ganolbwyntio ar
- effeithiolrwydd y gwaith cynnal ac
atgyweirio,
- casglu rhent a lleihau ôl-ddyledion,
- gorfodi amodau tenantiaeth
- helpu pobl i reoli eu cartrefi.
Datblygu gweithdrefn ar gyfer dyrannu llety
dros dro i sicrhau bod yr holl leoliadau’n
addas ac wedi’u dyrannu mewn ffordd deg
a thryloyw
Monitro nifer y lleoliadau y tu allan i’r ardal

Blwyddyn
2/3

Blwyddyn
2/3
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Sicrhau bod gweithdrefn
effeithiol ar waith ar gyfer
storio a symud



Monitro nifer y ceisiadau am lety addas
mewn perthynas â llety dros dro





Datblygu’r weithdrefn
Hyfforddi staff
Cyflwyno’r weithdrefn

Blwyddyn
2/3

3.2 Lleihau’r defnydd o lety Gwely a Brecwast anaddas a rhoi terfyn arno yn y tymor hwy
Beth fyddai’n cael ei ystyried yn llwyddiant?
 Bod teuluoedd yn cael eu lleoli mewn llety Gwely a Brecwast mewn argyfwng yn unig ac am ddim mwy na 6 wythnos
 Bod nifer y lleoliadau mewn llety Gwely a Brecwast yn gostwng o flwyddyn i flwyddyn
 Yn y tymor hwy, na fydd teuluoedd yn cael eu lleoli mewn llety Gwely a Brecwast

Cyf

Cam Gweithredu
Gwella’r trwygyrch mewn
llety dros dro

Carreg Filltir







Trafod opsiynau tai ac opsiynau symud
ymlaen â theuluoedd mewn Llety Dros Dro
yn rheolaidd
Delio ag unrhyw ôl-ddyledion drwy drefnu
cynlluniau ad-dalu ac atgyfeirio i gael
cyngor ariannol
Delio ag unrhyw faterion ymddygiad mewn
tenantiaeth flaenorol drwy atgyfeirio i
asiantaethau cymorth priodol
Darparu tystlythyrau i deuluoedd mewn
llety dros dro sydd wedi delio’n
llwyddiannus â’u trwydded/tenantiaeth llety
dros dro
Cydweithio â Chymdeithasau Tai a

Amserlen

Dan
Statws Diweddaru
Arweiniad

Blwyddyn
1/2
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Sicrhau bod pob teulu
mewn llety dros dro yn cael
cynllun symud ymlaen
personol





Aros mewn cysylltiad â’r
holl gwsmeriaid mewn llety
dros dro, gan gysylltu â
nhw unwaith y mis o leiaf, a
phob wythnos yn achos y
rheini sydd mewn llety
argyfwng
Dod o hyd i fathau eraill o
lety argyfwng sy’n fwy
priodol



Sicrhau bod teuluoedd
mewn llety yn gallu cael
gafael ar gymorth priodol
lle y bo angen











chydweithwyr Cefnogi Pobl i nodi opsiynau
symud ymlaen
Datblygu templed cynllun symud ymlaen
Gweithio gyda theuluoedd sydd mewn llety
dros dro ar y pryd i ddatblygu cynllun
symud ymlaen, gyda chamau, amserlenni
a chyfrifoldebau clir
Sicrhau bod yr holl deuluoedd sy’n cael eu
lleoli mewn llety dros dro o’r newydd yn
cael cynllun symud ymlaen personol
Trefnu cyfarfodydd achos rheolaidd â rhai
mewn llety dros dro
Monitro drwy adolygu achosion
Cofnodi camau a drafodwyd ac a gytunwyd
mewn nodiadau achos cleientiaid
Canfod yr angen am ddarparu llety
argyfwng o ran nifer a maint yr unedau
Dod o hyd i unedau argyfwng addas sy’n
darparu llety hunangynhwysol diogel o
ansawdd da.
Atgyfeirio teuluoedd mewn llety argyfwng i
gael cymorth lle y mae angen wedi’i nodi.
Cynnwys y darparwr cymorth wrth
gyflawni’r cynllun tai personol a’r cynllun
symud ymlaen.

Blwyddyn
1/2

Blwyddyn
1/2

Blwyddyn
1/2

Blwyddyn
1/2

3.3 Datblygu polisi a gweithdrefn i gyflawni’r brif ddyletswydd digartrefedd gan gynnig llety yn y sector rhentu preifat
Beth fyddai’n cael ei ystyried yn llwyddiant?
33






Cyf

Llai o deuluoedd wedi’u lleoli mewn llety dros dro
Bod teuluoedd yn treulio llai o amser mewn llety dros dro
Na fydd unrhyw deuluoedd yn cael eu lleoli mewn llety Gwely a Brecwast yn y tymor hwy
Cyflawni’r ddyletswydd A75 yn gadarnhaol mewn perthynas â mwy o deuluoedd drwy eu lleoli yn y sector rhentu preifat

Cam Gweithredu

Carreg Filltir

Datblygu polisi i gyflawni’r
ddyletswydd digartrefedd
drwy leoli yn y sector
rhentu preifat.



Datblygu gweithdrefnau a
gwaith papur i gyd-fynd â’r
polisi
Sicrhau bod disgwyliadau
rhesymol gan gwsmeriaid
mewn perthynas â
rhagolygon am eu
hailgartrefu






Amserlen

Dan
Arweiniad

Statws Diweddaru

Blwyddyn
Datblygu gweithdrefn ar gyfer y sector
2/3
rhentu preifat sy’n nodi o dan ba
amgylchiadau y bydd y ddyletswydd yn cael
ei chyflawni fel hyn

Blwyddyn
Datblygu gweithdrefnau
2/3
Datblygu gwaith papur
Hyfforddi staff
Blwyddyn
Sicrhau bod cwsmeriaid a rhanddeiliaid yn
2/3
ymwybodol bod modd cyflawni’r
ddyletswydd digartrefedd drwy leoli yn y
sector rhentu preifat
 Rhoi gwybod i gleientiaid wrth gynnal yr
asesiad A62 y gellir cyflawni’r ddyletswydd
lawn o dan A75, os derbynnir hi, drwy
gynnig llety yn y sector rhentu preifat
Cynyddu mynediad i eiddo  Sicrhau bod eiddo rhentu preifat yn cael ei
Blwyddyn
rhentu preifat er mwyn
2/3
dargedu ar gyfer symud cleientiaid ymlaen
gallu cyflawni’r
o lety dros dro
ddyletswydd drwy Gam
 Monitro’r nifer o weithiau y mae’r
Gweithredu 4.1
ddyletswydd yn cael ei chyflawni drwy leoli
yn y sector rhentu preifat
3.4 Sicrhau bod llety priodol ar gael i rai 16 a 17 flwydd oed fel na fyddant yn cael eu lleoli mewn llety gwely a brecwast
34

Beth fyddai’n cael ei ystyried yn llwyddiant?
 Nad yw rhai 16 a 17 flwydd oed yn cael eu lleoli mewn llety gwely a brecwast
 Bod rhai 16 a 17 flwydd oed yn cael eu lleoli mewn llety priodol gyda chymorth
 Bod darpariaeth llety argyfwng gyda chymorth ar gael i rai 16 a 17 flwydd oed

Cyf

Cam Gweithredu

Carreg Filltir

Amserlen

Drwy weithio mewn partneriaeth
â Gwasanaethau Plant, sicrhau
llety amgen i leoli rhai 16 a 17
flwydd oed tra bydd asesiad
Plentyn mewn Angen yn cael ei
gynnal.
Sicrhau bod dewis o lety
argyfwng addas ar gael i rai 16
a 17 flwydd oed, yn cynnwys y
rheini sydd ag anghenion
cymhleth neu luosog



Ymchwilio i’r arferion gorau ar gyfer
darparu llety argyfwng i rai 16 a 17
flwydd oed
Gweithredu’n lleol ar sail y gwersi a
ddysgir a sicrhau llety addas

Blwyddyn
1/2

Mapio’r ddarpariaeth bresennol ar sail yr
angen
Nodi bylchau a rhwystrau i fynediad i’r
ddarpariaeth bresennol gan bobl ifanc,
yn cynnwys Llety â Chymorth, Night
Stop, gwelyau argyfwng etc.
Canfod neu gomisiynu lleoliadau
argyfwng mwy addas

Blwyddyn
2/3







Dan
Statws Diweddaru
Arweiniad

3.5 Datblygu set o drefniadau monitro, prosesau a mesurau rheoli perfformiad i fonitro a rheoli’r defnydd o lety dros dro
Beth fyddai’n cael ei ystyried yn llwyddiant?
 Llai o deuluoedd yn cael eu lleoli mewn llety dros dro
 Teuluoedd yn treulio llai o amser mewn llety dros dro
 Yn y tymor hwy, nad yw teuluoedd yn cael eu lleoli mewn llety gwely a brecwast
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Cyf

Cam Gweithredu

Carreg Filltir

Amserlen

Egluro rolau a chyfrifoldebau i’r
holl aelodau staff mewn
perthynas â llety dros dro a
rheoli achosion teuluoedd sydd
wedi’u lleoli mewn llety dros dro
Sicrhau bod digon o adnoddau
ar gael i reoli llety dros dro yn
effeithiol a gweithio gyda
chleientiaid i’w symud ymlaen o
lety dros dro



Blwyddyn
1/2

Trefnu cyfarfodydd rheolaidd ar
lety dros dro gyda chamau
gweithredu a therfynau amser
ac atebolrwydd am eu cyflawni










Trefnu cynadleddau achos ar

gyfer achosion cymhleth i
ymdrin â materion sy’n
ymwneud â symud ymlaen fesul
achos gyda chamau gweithredu 
a therfynau amser ac
atebolrwydd am eu cyflawni.

Sicrhau bod asesiadau risg

effeithiol a phrosesau rheoli risg
ar waith

Egluro i’r holl staff beth yw eu
cyfrifoldebau o ran symud teuluoedd
ymlaen o lety dros dro
Monitro drwy gyfarfodydd un-i-un a
chyfarfodydd rheolaidd ar lety dros dro
Yn rhan o waith ailstrwythuro, sicrhau bod
digon o adnoddau ar gael i reoli llety dros
dro yn effeithiol
Sicrhau bod digon o adnoddau yn y tîm
wedi’u neilltuo i ganolbwyntio ar symud
teuluoedd ymlaen o lety dros dro
Pennu dyddiadau’r cyfarfodydd a’r
cyfranogwyr allweddol
Datblygu dalen fonitro effeithiol i gofnodi
gwybodaeth allweddol, yn cynnwys
materion sy’n ymwneud â symud ymlaen
a chamau gweithredu a therfynau amser.
Adolygu i sicrhau bod y camau’n cael eu
cymryd
Cyflwyno cynadleddau achos ar gyfer
teuluoedd sydd ag anghenion cymhleth
neu sy’n wynebu rhwystrau i symud
ymlaen
Sicrhau bod asiantaethau cymorth
allweddol yn bresennol ynghyd â’r
cwsmer
Cofnodi’r camau gweithredu a’u hadolygu
Datblygu proses asesu risg ar gyfer yr
holl deuluoedd sydd ag angen llety
argyfwng/dros dro

Dan
Statws Diweddaru
Arweiniad

Blwyddyn
1/2

Blwyddyn
1/2

Blwyddyn
1/2

Blwyddyn
1/2

36





Gweithredu dangosyddion
perfformiad lleol i fonitro’r
defnydd o lety dros dro




Sicrhau bod systemau a
phrosesau priodol ar waith i
fonitro a rheoli rhenti ac ôlddyledion






Sicrhau bod y llety gwely a
brecwast a’r llety argyfwng o
ansawdd da
Adolygu’r trefniadau ar gyfer
dodrefn mewn llety dros dro, yn
cynnwys darparu pecynnau
dodrefn





Sicrhau bod asesiadau risg yn cael eu
hadolygu’n rheolaidd a bod camau lliniaru
yn cael eu cymryd
Hyfforddi’r holl staff ar asesu risg
Sicrhau na fydd cwsmeriaid yn cael eu
lleoli mewn llety dros dro heb gynnal
asesiad risg
Cytuno ar nifer o ddangosyddion
perfformiad i fonitro cyfanswm y bobl a
leolir mewn llety dros dro/argyfwng yn
fisol ar sail eu grŵp teuluol, ynghyd â hyd
yr arhosiad
Monitro hyn yn fisol a rhoi adborth i’r tîm
Datblygu systemau a gweithdrefnau
Datblygu set o lythyrau ar ôl-ddyled
Sicrhau’r swm mwyaf posibl o fudd-dal tai
am yr holl deuluoedd a gaiff eu lletya
Gweithio gyda chydweithwyr gorfodi i
sicrhau bod yr holl ddarpariaeth wedi’i
harchwilio
Cadw adroddiadau archwilio ar y ffeil
Rhoi rhaglen ar waith i adolygu
archwiliadau
Sicrhau bod trefniadau hyblyg i ddarparu
unedau llety dros dro wedi’u dodrefnu a
heb eu dodrefnu
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Blaenoriaeth 4 Gwella a datblygu mynediad at nifer o atebion tai â chymorth ac atebion tai parhaol
4.1 Ehangu’r Asiantaeth Gosod Leol i gynyddu’r cyflenwad o lety rhent preifat fforddiadwy.
Beth fyddai’n cael ei ystyried yn llwyddiant?
 Mwy o fynediad gan gwsmeriaid Opsiynau Tai Wrecsam i’r sector rhentu preifat
 Mwy o eiddo’n cael ei reoli a’i osod gan yr Asiantaeth Gosod Leol
 Bod yr Asiantaeth Gosod Leol yn dod yn lle cyntaf i droi ato i bob landlord preifat yn Wrecsam sy’n ceisio gosod ei eiddo.
 Mwy o achosion lle mae digartrefedd wedi’i atal neu ei liniaru drwy gael llety yn y sector rhentu preifat
 Mwy o achosion digartrefedd yn cael eu datrys drwy gartrefu yn y sector rhentu preifat
 Mwy o drwygyrch mewn llety dros dro
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Adolygu’r Asiantaeth Gosod
Leol ar sail yr arferion gorau


Sicrhau bod yr Asiantaeth
Gosod Leol yn cwrdd ag
anghenion landlordiaid lleol





Adolygu model, arlwy a chanlyniadau’r
asiantaeth gosod leol ar sail yr arferion
gorau
Pennu gweledigaeth hirdymor glir ar
gyfer delio â’r sector rhentu preifat gyda
phartneriaid allweddol
Asesu’r dichonoldeb o gynnwys
cynlluniau gwarantu rhent yn y model
hwn
Adolygu’r model ar sail yr arferion gorau
Ymgynghori â landlordiaid lleol i ddeall
beth fyddent yn hoffi ei gael gan
asiantaeth gosod leol
Datblygu set o gynigion mewn ymateb i’r
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Asesu’r dichonoldeb ariannol o
osod eiddo landlordiaid preifat
gan yr asiantaeth gosod leol i
atal/lliniaru digartrefedd ac fel
cynigion terfynol

Bod yr asiantaeth gosod leol yn
targedu landlordiaid sy’n
ystyried gwerthu eu heiddo

Adolygu’r cymhellion i
landlordiaid a datblygu arlwy
cystadleuol i landlordiaid

Cynyddu’r cyflenwad o lety
rhent preifat drwy ymgyrch
farchnata a hybu
ymwybyddiaeth o arlwy’r
Cyngor/asiantaeth gosod leol i
landlordiaid

ymgynghoriad
 Asesu’r dichonoldeb ariannol o osod
eiddo landlordiaid preifat a chodi rhent
amdano’n uniongyrchol ar denantiaid ar
gyfraddau’r awdurdod tai lleol fel
opsiynau ar gyfer atal a lliniaru
digartrefedd ac fel cynigion terfynol i
gyflawni’r ddyletswydd A75
 Os yw’n ddichonol yn ariannol, targedu
landlordiaid
 Monitro llwyddiant
 Drwy edrych ar achosion Opsiynau Tai,
adnabod landlordiaid sy’n ystyried
gwerthu eu heiddo
 Cysylltu â landlordiaid i weld a fydd
modd i’r asiantaeth gosod leol reoli’r
eiddo hwn ar eu rhan gan leihau/dileu
unrhyw risg dybiedig
 Ymchwilio i gynlluniau cymhellion
llwyddiannus ledled Cymru a Lloegr
 Ymgynghori â landlordiaid lleol
 Nodi goblygiadau posibl o ran adnoddau
 Datblygu achos busnes gwario i arbed
 Datblygu cynllun gweithredu ar gyfer yr
ymgyrch farchnata
 Diweddaru’r wefan i sicrhau bod y
gwasanaeth yn cael ei farchnata drwy
dargedu
 Cynnal ymgyrch hybu ymwybyddiaeth
ymysg landlordiaid preifat a fydd yn
cynnwys llythyru, cyflwyniad yn fforwm y
landlordiaid, erthyglau ar wefan y
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Cyngor ac yn ei gylchlythyr
4.2 Sicrhau’r defnydd gorau o’r stoc dai Cymdeithasol i atal a lliniaru digartrefedd
Beth fyddai’n cael ei ystyried yn llwyddiant?
 Cyflawni’r ddyletswydd o dan A75 ar gyfer mwy o deuluoedd drwy eu lleoli yn y sector rhentu cymdeithasol
 Llai o unedau tai cymdeithasol wedi’u tanfeddiannu
 Atal neu liniaru digartrefedd drwy gael mynediad i dai cymdeithasol
 Trefniadau rhannu tai â chymorth i ddarparu cartrefi i bobl sengl
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Sicrhau bod cwsmeriaid
digartref a’r rheini sy’n wynebu
bygythiad o ddigartrefedd yn
cael blaenoriaeth ddigonol ar
gyfer tai cymdeithasol drwy’r
polisi dyrannu
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Sicrhau bod trefniadau
atgyfeirio ar waith ar gyfer
ymgeiswyr y Gofrestr Dai sydd
mewn perygl o golli eu cartref.



Gwella perthnasoedd â





Adolygu’r polisi dyrannu i weld pa mor
effeithiol yw ef o ran cyflawni amcanion y
gwasanaeth Opsiynau Tai
Sicrhau bod systemau ar waith i wneud
cynigion uniongyrchol i ymgeiswyr
digartref
Sicrhau bod gwybodaeth briodol am
anghenion cymorth yn cael ei rhannu i
sicrhau bod tenantiaethau’n gynaliadwy
Datblygu cwestiwn allweddol i’w gynnwys
ar ffurflen y Gofrestr Dai i ddangos a oes
perygl o ddigartrefedd
Datblygu trefniant atgyfeirio ar gyfer y
rheini sydd o dan fygythiad o fewn 56
diwrnod
Hyfforddi staff Dyrannu ar atal
digartrefedd fel y gellir gwneud
atgyfeiriadau priodol a rhoi cyngor
Darparu sesiwn hyfforddi i staff
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Chymdeithasau Tai yn unol â’r
Ddeddf




Datblygu cymhellion i ryddhau
eiddo wedi’i danfeddiannu
mewn partneriaeth â’r
gwasanaeth Rheoli Ystadau a
phartneriaid mewn
Cymdeithasau Tai







Nodi cyfleoedd i denantiaid
mewn tai cymdeithasol sydd
wedi’u tanfeddiannu i osod
ystafelloedd sbâr ar rent





Datblygu nifer o gynlluniau
treialu ar gyfer rhannu tai â
chymorth gyda’r gwasanaeth
Rheoli Ystadau a phartneriaid




Cymdeithasau Tai ar waith y tîm
Opsiynau Tai, yn cynnwys digartrefedd ac
atal digartrefedd
Nodi cyfleoedd i gydweithio, yn cynnwys
cyfleoedd i atal digartrefedd a darparu
atebion tai fforddiadwy
Cydweithio â Chymdeithasau Tai i nodi
cyfleoedd i gwsmeriaid y gwasanaeth
Opsiynau Tai gael mynediad i dai
cymdeithasol.
Sicrhau bod cytundebau enwebu yn cael
eu monitro
Ymchwilio i’r arferion gorau mewn
perthynas â chynlluniau cymhellion
llwyddiannus
Deall dymuniadau tenantiaid mewn tai
cymdeithasol sydd wedi’u tanfeddiannu
Datblygu cynllun cymhellion lleol i
ryddhau llety sydd wedi’i danfeddiannu
Ymchwilio i’r arferion gorau mewn unrhyw
gynlluniau tebyg
Datblygu deunydd gwybodaeth, cynghori
a marchnata
Hyrwyddo’r cynllun mewn partneriaeth â
chymdeithasau tai
Hysbysebu ystafelloedd gwag drwy
wasanaeth Opsiynau Tai Wrecsam
Monitro llwyddiant

1/2

Ymchwilio i’r arferion gorau
Mewn partneriaeth â’r gwasanaeth Rheoli
Ystadau a Cefnogi Pobl, datblygu cynllun
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mewn Cymdeithasau Tai


treialu bach ar gyfer rhannu tai
Adolygu llwyddiant

4.3 Datblygu dull cydgysylltiedig i gynyddu’r ddarpariaeth o lety â chymorth, a’r symud ymlaen ohono, i gwrdd ag
anghenion a nodwyd
Beth fyddai’n cael ei ystyried yn llwyddiant?
 Mai dim ond tra bydd arnynt angen cymorth y bydd cwsmeriaid mewn llety â chymorth
 Symud ymlaen yn amserol o lety â chymorth
 Bod cyfran fawr o’r cleientiaid sy’n symud ymlaen o lety â chymorth yn cynnal eu tenantiaethau
 Bod llai o bobl yn cael eu troi allan o dai â chymorth
 Bod llai o bobl yn cael eu cau allan o dai â chymorth
 Bod y rheini sydd â chysylltiad lleol â Wrecsam yn cael blaenoriaeth wrth osod tai â chymorth
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Gweithio gyda’r gwasanaeth
Cefnogi Pobl i ystyried y
posibilrwydd o ddatblygu polisi
blaenoriaethu syml ar gyfer
mynediad i dai â chymorth.
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Sicrhau bod y gwasanaeth
Porth yn cydweithio’n agos â’r
tîm Opsiynau Tai i sicrhau gwell
canlyniadau i gwsmeriaid



Gweithredu Protocol Cynlluniau



Ymchwilio i’r arferion gorau mewn
perthynas â rhoi blaenoriaeth i’r rhai
mwyaf anghenus wrth osod tai â
chymorth
Datblygu cynllun syml lleol
Ymgynghori â darparwyr a chwsmeriaid
Rhoi’r cynllun ar waith
Sicrhau bod y gwasanaeth Porth yn
cydweithio â’r tîm Opsiynau Tai i sicrhau’r
canlyniadau gorau i gwsmeriaid ac i’r
gwasanaeth.
Gwella’r ffurflen atgyfeirio bresennol ar
gyfer y Porth a sicrhau adborth amserol
Dechrau pennu prif gysylltwyr a chytuno
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Symud Ymlaen (MOPP)
Homeless Link


Sicrhau bod tenantiaid mewn
llety â chymorth yn barod i
symud ymlaen neu eu bod yn
meddu ar y sgiliau
angenrheidiol





Monitro achosion o droi allan a
chau allan o lety â chymorth


Sicrhau bod darparwyr tai â
chymorth yn hysbysu’r tîm
Opsiynau Tai os bydd cleient
mewn perygl o gael ei droi allan
Cydweithio â darparwyr i leihau





ar gynllun gweithredu i weithredu 6 cham
y Protocol:
- gweithio mewn partneriaeth
- archwiliad i gasglu gwybodaeth
rifiadol
- cynllun gweithredu wedi’i seilio ar
yr archwiliad
- cyflawni’r cynllun gweithredu
- monitro’r cynllun gweithredu
- adolygu
Adolygu’r polisi dyrannu mewn perthynas
â symud ymlaen o dai â chymorth
Cydweithio â darparwyr cymorth i sicrhau
bod preswylwyr yn meddu ar y sgiliau
sydd eu hangen i reoli tenantiaeth
Adolygu’r lefelau cynnal tenantiaeth ar
gyfer cleientiaid sy’n symud ymlaen o lety
â chymorth
Sicrhau bod darparwyr yn hysbysu
Cefnogi Pobl am unrhyw droi allan neu
gau allan o dai â chymorth, yn cynnwys
gwybodaeth ddemograffig a’r rheswm am
droi allan/cau allan
Monitro achosion o droi allan/cau allan
bob chwarter
Datblygu cytundebau â Darparwyr Tai â
Chymorth sy’n nodi ar ba bwynt y bydd y
gwasanaeth Opsiynau Tai yn cael ei
hysbysu
Pennu’r hyn a ddisgwylir gan y ddwy ochr
gan ganolbwyntio ar atal digartrefedd
Monitro canlyniadau
Cydweithio â darparwyr i ganolbwyntio ar
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nifer yr achosion o gau allan o
lety â chymorth

atal digartrefedd, a chyfleoedd i osgoi cau
allan
Ymchwilio i’r arferion gorau
Drafftio templed llythyr i’w anfon at
ddarparwyr yn dilyn cau allan er mwyn
deall y rhesymau
Diweddaru gwybodaeth monitro Cefnogi
Pobl fel y bydd yr holl achosion o gau
allan/gwrthod a’r rhesymau amdanynt yn
cael eu cofnodi’n ganolog
Lle y bo’n briodol, herio penderfyniadau
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Ymchwilio i’r arferion gorau
Sicrhau hyfforddiant ac uwchsgilio staff
cymorth i reoli ymddygiad heriol
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Datblygu meini prawf i roi blaenoriaeth i
rai sydd â chysylltiad lleol
Ymgynghori ar y meini prawf
Cyflwyno’r meini prawf
Monitro’r canlyniadau
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Cydweithio â darparwyr i leihau
nifer yr achosion o droi allan o
lety â chymorth
Sicrhau bod cleientiaid sydd â
chysylltiad lleol â Wrecsam yn
cael blaenoriaeth wrth osod tai
â chymorth





4.4 Sicrhau bod gwasanaethau cymorth cysylltiedig â thai yn cwrdd ag anghenion ein preswylwyr drwy asesu anghenion
yn fanwl a datblygu strategaeth comisiynu
Beth fyddai’n cael ei ystyried yn llwyddiant?
 Gwell canlyniadau i gleientiaid sydd ag anghenion lluosog a chymhleth
 Sicrhau bod y gwasanaethau cymorth yn cwrdd ag anghenion pobl yn Wrecsam
 Lleihau nifer yr achosion o droi allan o dai â chymorth
 Lleihau nifer yr achosion o gau allan o dai â chymorth
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Cynnal asesiad manwl o
anghenion i ddeall yr angen am
wasanaethau a ariennir drwy
Cefnogi Pobl yn awr ac yn y
dyfodol



Comisiynu asesiad manwl o anghenion i
ddeall yn fanwl yr angen presennol a
disgwyliedig am dai â chymorth a
chymorth fel y bo’r angen ymysg y grŵp
cleientiaid hwn
Ystyried y dadansoddiad o anghenion yn
ystod trafodaethau am gomisiynu
gwasanaethau drwy gyllido hyblyg

Blwyddyn
1/2

Ar sail y dadansoddiad o anghenion,
datblygu strategaeth gomisiynu effeithiol i
sicrhau bod modd cwrdd â’r anghenion a
nodwyd
Pennu cyfleoedd i gomisiynu ar y cyd
Dechrau’r broses gomisiynu
Ymchwilio i’r arferion gorau ledled Cymru
Mewn partneriaeth â Cefnogi Pobl, pennu
cyllid i ddatblygu cynllun lleol
Datblygu model lleol
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Nodi bylchau ac anawsterau mewn
perthynas â chwrdd ag anghenion pobl
sydd ag anghenion lluosog a chymhleth
Dadansoddi’r data presennol mewn
perthynas â chanlyniadau, cau allan o
lety, peidio â derbyn llety a throi allan
Adolygu nifer yr achosion cymhleth er
mwyn nodi anawsterau a bylchau yn y
ddarpariaeth
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Datblygu strategaeth gomisiynu
effeithiol

Cydweithio â chymheiriaid yn y
gwasanaeth Cefnogi Pobl i
ystyried y posibilrwydd o
sefydlu tîm ymyrryd mewn
argyfwng ar gyfer cwsmeriaid
sy’n agored i niwed ac sydd ag
anghenion cymhleth.
Sicrhau bod y ddarpariaeth
bresennol yn cwrdd ag
anghenion cwsmeriaid sydd ag
anghenion cymhleth
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Gweithio gyda darparwyr
Cefnogi Pobl i ddatblygu dull o
weithredu seiliedig ar seicoleg /
trawma i ddarparu
gwasanaethau
Cydweithio â chymheiriaid yn y
gwasanaeth Cefnogi Pobl i
ddatblygu rhagor o atebion
priodol ar gyfer pobl sengl o
dan 35 oed sydd ag anghenion
cymhleth/lluosog, yn cynnwys
darpariaeth arbenigol ar gyfer
pobl ifanc











Siarad â rhanddeiliaid a defnyddwyr
gwasanaethau
Ymchwilio i’r arferion gorau
Newid gwasanaethau yn unol â’r
canfyddiadau
Hyrwyddo’r dull hwn ymysg darparwyr
Cynnig hyfforddiant i ddarparwyr cymorth
Gweithio gyda darparwyr sy’n awyddus i
fabwysiadu dull gweithredu o’r fath
Nodi darparwyr a all fod yn barod i
ddatblygu dull seiliedig ar asedau ar gyfer
cynllunio a’u helpu i ddefnyddio’r dull hwn
Monitro canlyniadau i gwsmeriaid
Ymchwilio i’r arferion gorau mewn
perthynas â chartrefu pobl ifanc sydd ag
anghenion cymhleth
Deall y galw
Gweithredu’n lleol ar sail y gwersi a
ddysgwyd
Nodi cyfleoedd i gyflwyno darpariaeth
newydd neu ailfodelu’r ddarpariaeth
bresennol

Blwyddyn
2/3

Blwyddyn
2/3

4.5 Datblygu set o opsiynau tai fforddiadwy ar gyfer pobl sengl.
Beth fyddai’n cael ei ystyried yn llwyddiant?
 Llai o ddigartrefedd ymysg rhai o dan 35 oed
 Bod mwy o lety ar gael am rent sydd o fewn cyfradd ystafell a rennir yr awdurdod tai lleol
 Mwy o bobl yn gosod ystafelloedd sbâr ar rent
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Cynnig mwy o opsiynau llety ar
gyfer pobl sengl o dan 35 oed



Ymchwilio i’r arferion gorau ledled Cymru
a Lloegr
Hyrwyddo cynllun ystafell i’w rhentu i
gynyddu nifer yr aelwydydd sy’n gosod
ystafelloedd sbâr ar rent
Gweithio gyda’r gwasanaeth Rheoli
Ystadau a phartneriaid mewn
Cymdeithasau Tai i ystyried ffyrdd i
denantiaid sy’n tanfeddiannu tai
cymdeithasol osod ystafelloedd sbâr ar
rent yn unol â cham gweithredu 4.2
Ymchwilio i’r arferion gorau ledled Cymru
a Lloegr
Ehangu’r cynllun rhannu tai i gynnwys y
rheini sydd ag anghenion cymorth a’r
rheini sydd heb anghenion cymorth
Datblygu cynllun rhentu ystafell i annog
teuluoedd i gymryd lletywyr
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Nodi unedau â 2 neu 3 ystafell wely sy’n
addas i’w troi’n llety ag un ystafell wely
Datblygu rhaglen ac asesu llwyddiant
Sicrhau bod unedau’n cael eu targedu ar
gleientiaid Opsiynau Tai a bod y cymorth
angenrheidiol ar gael
Dysgu gwersi o’r cynlluniau treialu Tai yn
Gyntaf yng Ngogledd Cymru
Ystyried sut byddai’r model yn gallu
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Gweithio gyda thîm y
strategaeth dai, cymheiriaid yn
y sector preifat a
Chymdeithasau Tai i barhau i
ddatblygu cynllun rhannu tai i
gwrdd ag anghenion pobl sengl
ifanc, sydd â llai o angen am
gymorth, a dysgu o’r arferion
gorau






Ailwampio rhai unedau Cyngor
â 2 neu 3 ystafell wely i greu
llety i unigolion sengl

Ystyried ffyrdd i weithredu Tai
yn Gyntaf yn Wrecsam
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gweithio’n effeithiol yn Wrecsam
Datblygu cynllun prosiect

Blaenoriaeth 5 – Dileu’r angen i unrhyw un gysgu allan yn Wrecsam
5.1 Cynnal adolygiad cynhwysfawr o bobl sy’n cysgu allan er mwyn deall pa newidiadau sydd eu hangen i ddileu’r angen i
gysgu allan i bob pwrpas.
Beth fyddai’n cael ei ystyried yn llwyddiant?
 Nad oes neb yn gorfod cysgu allan yn Wrecsam
 Bod gwasanaethau seiliedig ar yr arferion gorau yn cael eu targedu i atal cysgu allan
 Bod gwasanaethau seiliedig ar yr arferion gorau yn cael eu targedu i ymateb yn gyflym i achosion o gysgu allan
 Gostyngiad sylweddol yn nifer y bobl sy’n cysgu allan yn Wrecsam
 Cydymrwymiad a chydymateb gan yr holl sefydliadau i ddileu’r angen i gysgu allan yn Wrecsam
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Cam Gweithredu
Mabwysiadu gweledigaeth glir
gan yr holl ddarparwyr na ddylai
neb orfod cysgu allan yn
Wrecsam
Comisiynu adolygiad
cynhwysfawr annibynnol mewn
perthynas â chysgu allan i
ddeall pa newidiadau sydd eu
hangen i ddileu’r angen i gysgu
allan i bob pwrpas.
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Datblygu’r weledigaeth
1/2
Datblygu amcanion clir ar sail y
weledigaeth
Cael cytundeb gan yr holl bartneriaid
a’r sector gwirfoddol ar y weledigaeth
Canfod adnoddau priodol
Datblygu manyleb yr Adolygiad
Comisiynu adolygiad
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Drwy’r adolygiad, nodi’r arferion
gorau ar lefel genedlaethol ac
asesu’r ddarpariaeth bresennol
ar sail yr arferion gorau

Cael mwy o adborth gan
ddefnyddwyr gwasanaethau
sydd wedi cysgu allan neu sy’n
cysgu allan ar y pryd i sicrhau
bod gwasanaethau’n cael eu
datblygu’n briodol ar sail angen.




Datblygu cynllun gweithredu ar
Gysgu Allan



Sicrhau dull gweithredu
strategol wedi’i dargedu i atal
ac ymateb i gysgu allan



Nodi’r arferion gorau ledled Cymru a
Lloegr
 Drwy’r adolygiad, asesu’r
ddarpariaeth bresennol ar sail yr
arferion gorau
 Nodi pa newidiadau sydd eu hangen
i ddarparu gwasanaethau ar sail yr
arferion gorau
Datblygu holiaduron i gael adborth gan
ddefnyddwyr gwasanaethau
Cynnal grwpiau ffocws
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Datblygu cynllun clir yn unol â
chynllun gweithredu Llywodraeth
Cymru a fydd yn nodi’r holl gamau
sydd angen eu cymryd i wireddu’r
weledigaeth i ddileu’r angen i neb
gysgu allan yn Wrecsam
 Gweithredu’r cynllun
Lle nodwyd bod angen gwasanaethau
ychwanegol, dylid ystyried eu
cydgomisiynu gyda’i gilydd (h.y.
allgymorth, mynediad uniongyrchol, etc)
i sicrhau dull gweithredu syml a chyson
a gwerth am arian
Dylid hefyd ystyried comisiynu ar sail
ranbarthol lle nodwyd bod bylchau ar
draws y rhanbarth neu mewn rhannau
ohono

Blwyddyn
2/3

Blwyddyn
1/2

5.2 Datblygu a mabwysiadu Strategaeth Cysgu Allan.
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Beth fyddai’n cael ei ystyried yn llwyddiant?
 Nad oes neb yn gorfod cysgu allan yn Wrecsam
 Dull strategol o ddelio â chysgu allan a’i atal
 Gostyngiad sylweddol yn nifer y bobl sy’n cysgu allan yn Wrecsam
 Cydymrwymiad a chydymateb gan yr holl sefydliadau i ddileu’r angen i gysgu allan yn Wrecsam

Cyf

Cam Gweithredu
Sefydlu grŵp llywio ar sail
partneriaeth i oruchwylio’r
broses o ddatblygu a chyflawni’r
Strategaeth

Datblygu Strategaeth Cysgu
Allan ar sail canfyddiadau’r
adolygiad cynhwysfawr

Datblygu cynllun gweithredu i
gyd-fynd â’r Strategaeth

Carreg Filltir

Amserlen





Pennu’r aelodaeth
Datblygu’r Cylch Gorchwyl
Trefnu dyddiadau’r cyfarfodydd

Blwyddyn
1/2





Datblygu Strategaeth Ddrafft
Ymgynghori
Mabwysiadu’r Strategaeth

Blwyddyn
1/2



Pennu camau gweithredu allweddol i
gyflawni amcanion y Strategaeth
Pennu amserlenni a chyfrifoldebau

Blwyddyn
1/2
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5.3 Gweithio i atal pobl rhag cysgu allan yn Wrecsam
Beth fyddai’n cael ei ystyried yn llwyddiant?
 Gostyngiad yn nifer y bobl sy’n cysgu allan
50
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Cydweithio mewn ffordd gydgysylltiedig â phartneriaid a’r sector gwirfoddol i atal pobl rhag cysgu allan
Gostyngiad yn nifer y bobl sy’n cysgu allan am y tro cyntaf
Nad oes neb yn gorfod cysgu allan yn Wrecsam
Bod dulliau gweithredu ataliol yn cael eu targedu i atal cysgu allan

Cam Gweithredu

Gweithredu PrOMPT
(Prevention Opportunities
Mapping and Planning Toolkit)
Homeless Link i sicrhau bod
modd datblygu ymyriadau
wedi’u targedu

Adnabod y sbardunau allweddol
a’r ffactorau risg sy’n
gysylltiedig â chysgu allan

Datblygu ymateb mewn
partneriaeth ag asiantaethau
allweddol i atal cysgu allan
ymysg y rheini syn wynebu’r
risg fwyaf

Carreg Filltir

Amserlen



Blwyddyn
1



Gweithredu offer PrOMPT er mwyn
gweithio gyda defnyddwyr gwasanaethau
i nodi’r llwybrau sy’n arwain at gysgu allan
a’r pwyntiau ar y llwybrau hynny lle
byddai ymyriadau effeithiol wedi gallu atal
cysgu allan
Pennu’r asiantaethau allweddol ar gyfer
cydweithio
 Drwy fapio siwrnai’r cwsmer, adnabod
y sbardunau a’r ffactorau risg sy’n
dangos perygl o gysgu allan
 Datblygu ffurflen asesu i’w defnyddio
gyda chleientiaid i asesu’r risg o gysgu
allan
 Hyfforddi staff a phartneriaid ar y
broses asesu
 Datblygu partneriaeth â
gwasanaethau iechyd meddwl, gofal
cymdeithasol oedolion, gwasanaethau
cyffuriau ac alcohol, a DWP i
ganolbwyntio ar atal cysgu allan ac
atal argyfyngau
 Pennu’r camau allweddol i’w cymryd
gan bob sefydliad i atal cysgu allan

Dan
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Arweiniad

Blwyddyn
1/2

Blwyddyn
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Datblygu prosiect Rhywle
Diogel i Aros i ddileu’r angen
am gysgu allan





Ymchwilio i’r arferion gorau mewn
cynlluniau tebyg ledled Cymru a
Lloegr
Pennu opsiynau ar gyfer ffyrdd i bobl
sydd mewn perygl o gysgu allan yn
Wrecsam gael rhywle diogel i aros er
mwyn atal cysgu allan
Datblygu cynllun peilot a monitro ei
lwyddiant/effaith

Blwyddyn
1/2

5.4 Datblygu ymyriad cyflym ar gyfer pob un sy’n cysgu allan drwy wasanaeth allgymorth pendant, ac ailgysylltu â
chymorth
Beth fyddai’n cael ei ystyried yn llwyddiant?
 Sylfaen wybodaeth gywir am natur a graddau’r cysgu allan ledled Wrecsam
 Bod gwasanaeth allgymorth pendant ar waith sy’n arwain at ostyngiad yn nifer y bobl sy’n cysgu allan
 Bod polisi ailgysylltu effeithiol ar waith, gyda gostyngiad yn nifer y bobl sy’n cysgu allan sydd heb gysylltiad lleol
 Adrodd mwy effeithiol gan gymunedau ar gysgu allan
 Bod y cyfnodau o gysgu allan yn fyrrach

Cyf

Cam Gweithredu
Sicrhau bod gwasanaeth
allgymorth pendant effeithiol ar
waith sy’n defnyddio dulliau
pwrpasol i weithio gyda rhai
sy’n cysgu allan o’r newydd
neu’n gyson
Datblygu sylfaen wybodaeth

Carreg Filltir




Amserlen



Blwyddyn
Ymchwilio i’r arferion gorau
1/2
Pennu manyleb y gwasanaeth
Gwneud newidiadau yn y ddarpariaeth
allgymorth bresennol
Monitro’r canlyniadau



Gwella’r dulliau o gasglu data a
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gywir i ddeall pa nifer sy’n
cysgu allan ledled Wrecsam

gwybodaeth am rai sy’n cysgu allan a
fydd yn cynnwys:
- llif
- stoc
- dychwelwyr
- cysylltiad lleol
- gwybodaeth ddemograffig
- anghenion am gymorth


Datblygu polisi effeithiol ar gyfer
ailgysylltu â chymorth

Sicrhau bod y gwasanaeth
Street Link wedi’i hysbysebu’n
dda a’i gysylltu â gwasanaethau
lleol.

Datblygu polisi effeithiol ar gyfer
ailgysylltu â chymorth i helpu
cleientiaid sydd heb gysylltiad lleol i
ddychwelyd yn ddiogel i’w hardal
gartref
 Sicrhau bod yr holl asiantaethau
allweddol, yn cynnwys y sector
gwirfoddol a grwpiau ffydd, yn derbyn
y Polisi
 Monitro lefel yr ailgysylltu â chymorth
 Datblygu cronfa fach i helpu cleientiaid
i ailgysylltu
 Hysbysebu rhif ffôn Street Link ar
wefan y Cyngor, ar safleoedd y Cyngor
a thrwy randdeiliaid a phartneriaid
 Sicrhau bod gwasanaeth priodol yn
ymateb yn ddi-oed i alwadau i Street
Link
 Sicrhau bod adborth yn cael ei
ddarparu mewn ymateb i hysbysiadau i
Street Link
 Mewn partneriaeth â’r tîm Cefnogi
Pobl, datblygu cyfeiriadur gwasanaeth
cysgu allan

1/2

Blwyddyn
1/2

Blwyddyn
1/2
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Sefydlu grŵp aml-asiantaeth ar
gyfer anghenion cymhleth i
helpu rhai sy’n cysgu allan yn
gyson i adael y strydoedd
Ymchwilio i becynnau “wedi’u
personoli” i rai sy’n cysgu allan
yn gyson a’u treialu




Ymchwilio i ddulliau wedi’u seilio ar yr
arferion gorau
 Pennu’r aelodau allweddol
 Datblygu cylch gorchwyl a dogfennau
allweddol
 Nodi’r rhai sy’n cysgu allan yn gyson
 Monitro canlyniadau’r grŵp
Ymchwilio i’r arferion gorau ledled Cymru
a Lloegr
Treialu cynllun lleol

Blwyddyn
1/2

Blwyddyn
2/3

5.5 Datblygu gwasanaethau dydd strwythuredig i ymgysylltu â rhai sy’n cysgu allan, eu helpu ar eu siwrnai i adael y
strydoedd a darparu cyfleoedd i ymadfer
Beth fyddai’n cael ei ystyried yn llwyddiant?
 Llai o gysgu allan
 Gostyngiad yn y nifer sy’n cysgu allan yn gyson
 Llai o weithgarwch gweladwy ar y stryd
 Bod unigolion sy’n cysgu allan yn gallu cael gafael ar wahanol fathau o wasanaethau a chyngor o dan un to
 Bod unigolion sy’n cysgu allan yn gallu cymryd rhan mewn gweithgarwch ystyrlon a chael cyfleoedd i wella eu
sgiliau/addysg/cymorth gan gymheiriaid

Cyf

Cam Gweithredu
Ymchwilio i’r arferion gorau
mewn perthynas â
gwasanaethau dydd
strwythuredig i rai sy’n cysgu
allan
Gweithio gyda’r gwasanaethau
presennol i ymchwilio i

Carreg Filltir




Amserlen

Ymchwilio i’r arferion gorau ledled
Cymru a Lloegr
Pennu’r ffordd i roi’r arferion gorau ar
waith yn Wrecsam

Blwyddyn
1/2

Nodi cyfleoedd i ehangu
gwasanaethau dydd er mwyn darparu

Blwyddyn
1/2
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gyfleoedd i ehangu’r
ddarpariaeth o wasanaethau
dydd sy’n gweithio gyda rhai
sy’n cysgu allan








Yn y tymor hwy, datblygu
darpariaeth strwythuredig o
wasanaethau dydd yn Wrecsam








gwasanaethau’n fwy aml
Monitro presenoldeb yn y
gwasanaethau dydd
Monitro’r canlyniadau
Gofyn am adborth gan gwsmeriaid
Nodi’r ddarpariaeth bresennol o
wasanaethau dydd, yn cynnwys y
rheini a ddarperir gan wasanaethau
gwirfoddol a grwpiau ffydd
Pennu’r adnoddau sydd eu hangen i
gynnig y ddarpariaeth hon
Ymgynghori â defnyddwyr
gwasanaethau i sicrhau bod
gwasanaethau’n addas i gwrdd â’u
hanghenion
Datblygu manyleb gwasanaeth
Pennu lleoliad addas
Pennu darparwr
Enwi asiantaethau allweddol a
grwpiau a fydd yn darparu
gwasanaethau allgymorth yn y
ganolfan dydd
Monitro canlyniadau

Blwyddyn
3/4

5.6 Datblygu llwybr llety clir ar gyfer gadael y strydoedd a mynd i lety o wahanol fath, ar sail egwyddorion Dim Ail Noson
Allan
Beth fyddai’n cael ei ystyried yn llwyddiant?
 Na fydd neb yn treulio ail noson yn cysgu allan
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Llai o bobl yn cysgu allan yn Wrecsam
Bod y cynnig o lety ar gael i unrhyw un sy’n cysgu allan sy’n dewis ymgysylltu â gwasanaethau a gadael y strydoedd
Llwybr llety effeithiol sy’n darparu gwahanol fathau o atebion llety i bobl sy’n cysgu allan

Cam Gweithredu

Carreg Filltir


Ymchwilio i’r posibilrwydd o
ddatblygu model Dim Ail Noson
Allan (DANA) yn Wrecsam i
sicrhau bod modd cynnig llety
argyfwng i unrhyw un sy’n
cysgu allan am y tro cyntaf








Adolygu’r dull o ddyrannu
gwelyau o dan y ddarpariaeth
Lloches Nos bresennol i sicrhau
bod llwybr clir i adael y

strydoedd

Yn y tymor hwy, pennu
darpariaeth arall/adeilad a fydd




Amserlen
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Blwyddyn
Ymchwilio i’r arferion gorau mewn
1/2
perthynas â DANA
Ymchwilio i’r posibilrwydd o gyflwyno
gwelyau argyfwng neu welyau diogel yn
lleol gyda darpariaeth o gymorth neu drwy
ddulliau arloesol eraill
Pennu’r adnoddau sydd eu hangen
Datblygu polisïau a gweithdrefnau
Blwyddyn
Defnyddio’r ddarpariaeth Lloches Nos
1/2
bresennol i greu llwybr i adael y
strydoedd
Sicrhau bod nifer o welyau wedi’u
dynodi’n welyau argyfwng ac yn cael eu
dyrannu am gyfnod o hyd at 5 diwrnod i
sicrhau ymgysylltu â gwasanaethau a
chychwyn y llwybr oddi wrth gysgu allan
Sicrhau nifer o welyau sy’n cynnig
darpariaeth dymor hwy i barhau i roi
cyfleoedd i gleientiaid i ddelio â
phroblemau ac i wasanaethau ddod o hyd
i lety mwy priodol
Monitro canlyniadau
Ymchwilio i’r arferion gorau o ran darparu Blwyddyn
2/3
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yn cynnal dull y llwybr llety








Monitro lefel y troi allan a chau
allan o’r Lloches Nos





Mewn partneriaeth â’r Lloches
Nos, monitro’r galw am welyau’r
Lloches Nos, yn cynnwys
gwybodaeth ddemograffig a

gwybodaeth am gysylltiad lleol


Sicrhau bod y llety â chymorth
presennol, yn cynnwys y
ddarpariaeth newydd o gartrefi
modiwlaidd, yn dod yn rhan o’r



mynediad uniongyrchol, yn cynnwys
atebion arloesol fel podiau, cynwysyddion
llongau a bysiau
Pennu’r adnoddau sydd eu hangen
Dod o hyd i adeilad/safle addas
Datblygu manyleb gwasanaeth
Sicrhau bod y ddarpariaeth wedi’i seilio ar
seicoleg
Darparu gwasanaethau’n fewnol neu
drwy broses comisiynu
Nodi cyfleoedd ar gyfer cydweithio
rhanbarthol neu gomisiynu ar y cyd
Datblygu system i alluogi’r darparwr i
rybuddio’r Cyngor am unrhyw achos o
droi allan neu gau allan o’r Lloches Nos
Monitro achosion o droi allan neu gau
allan
Nodi cyfleoedd i leihau nifer yr achosion o
droi allan neu gau allan
Datblygu system monitro i’w defnyddio
gan y Lloches Nos er mwyn helpu i ddeall
y galw am ddarpariaeth y Lloches Nos, yn
cynnwys y rheini sydd wedi gallu cael
gwely a’r rheini sydd wedi methu
Defnyddio data i ddeall demograffeg y
boblogaeth sy’n cysgu allan
Defnyddio data i ddeall y niferoedd sy’n
derbyn darpariaeth sydd heb gysylltiad
lleol
Sicrhau bod y llety â chymorth sydd ar
gael ledled Wrecsam yn darparu
opsiynau llety i bobl sy’n derbyn y

Blwyddyn
1/2

Blwyddyn
1/2

Blwyddyn
2/3
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llwybr llety i adael y strydoedd


Datblygu opsiynau llety ar gyfer
cleientiaid nad ydynt yn gallu
llwyddo mewn amgylchedd tai â
chymorth

Sicrhau bod Cynlluniau
Argyfwng Tywydd Garw
(CATG) effeithiol wedi’u
gwneud








ddarpariaeth mynediad uniongyrchol
Sicrhau bod gan wasanaethau y sgiliau
sydd eu hangen i weithio gydag unigolion
sydd ag anghenion cymhleth a lluosog
Ymchwilio i ddewisiadau eraill, yn
cynnwys mynediad cyflym i dai a Tai yn
Gyntaf
Pennu nifer yr unedau sydd eu hangen ar
gyfer y grŵp cleientiaid hwn
Datblygu cynllun peilot
Monitro llwyddiant a’r gallu i gynnal
tenantiaethau
Datblygu gweithdrefn CATG
Pennu darpariaeth addas o wahanol
fathau o lety i’w defnyddio ar ôl
gweithredu CATG
Monitro’r galw, gwybodaeth ddemograffig
a chanlyniadau

Blwyddyn
2/3

Blwyddyn
1/2

5.7 Drwy weithio mewn partneriaeth, datblygu dull cydgysylltiedig o fynd i’r afael â gweithgarwch ar strydoedd
Beth fyddai’n cael ei ystyried yn llwyddiant?
 Llai o bobl yn cysgu allan
 Llai o weithgarwch ar strydoedd
 Llai o bobl yn cardota
 Llai o ymddygiad gwrthgymdeithasol

Cyf

Cam Gweithredu

Carreg Filltir

Amserlen

Gweithio gyda’r tîm Diogelwch



Blwyddyn

Sefydlu partneriaeth ar y cyd i ymateb i
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Cymunedol i nodi a delio â
gweithgarwch ar strydoedd
Ymchwilio i’r posibilrwydd o
gynnig ymateb allgymorth ar y
cyd â’r tîm Diogelwch
Cymunedol a’r heddlu
Gweithio gydag asiantaethau
partneriaid i weithredu dull
allgymorth pendant










Sicrhau bod y rheini sydd ar y
strydoedd yn gallu cael gafael
ar wasanaethau i gwrdd â’u
hanghenion er mwyn lleihau
cardota




Hyrwyddo cyfleoedd i gynnig
rhoddion i helpu pobl ddigartref



weithgarwch ar strydoedd a nodwyd
Cytuno ar ymateb strategol a gweithredol

1/2

Ymchwilio i’r arferion gorau mewn
ymatebion allgymorth ar y cyd
Treialu ymatebion allgymorth ar y cyd
Monitro’r canlyniadau
Gweithio gyda’r holl bartneriaid i sicrhau
dealltwriaeth o weledigaeth y Cyngor
mewn perthynas â chysgu allan
Gweithio gyda phartneriaid i weithredu
ymatebion allgymorth pendant
Monitro’r canlyniadau
Sicrhau bod gwasanaethau addas ar
waith i gwrdd ag anghenion sylfaenol y
rheini sydd ar y strydoedd
Sicrhau bod cymorth ar gael i alluogi
unigolion i hawlio’r holl fudd-daliadau y
mae ganddynt hawl i’w cael ac i reoli eu
harian
Hysbysebu manylion yr holl elusennau
digartrefedd lleol i aelodau o’r cyhoedd
sy’n dymuno cynnig rhoddion
Ymchwilio i’r arferion gorau o ran cyfeirio
ewyllys da i sicrhau bod modd defnyddio
rhoddion i helpu pobl mewn ffordd
gydlynol

5.8 Cydweithio ag asiantaethau ein partneriaid i sicrhau bod yr holl weithgarwch yn canolbwyntio ar helpu cleientiaid i
adael y strydoedd, ac nid ar gynnal ffordd o fyw ar y stryd.
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Beth fyddai’n cael ei ystyried yn llwyddiant?
 Llai o bobl yn cysgu allan
 Llai o bobl yn cysgu allan yn gyson
 Nad yw gwasanaethau’n hwyluso cysgu allan

Cyf

Cam Gweithredu

Carreg Filltir

Amserlen

Sicrhau nad yw unrhyw
ddarpariaeth bresennol o
wasanaethau dydd neu
wasanaethau grwpiau
gwirfoddol/ffydd yn parhau
cysgu allan yn anfwriadol, gan
ganolbwyntio ar weithgareddau
strwythuredig sy’n ceisio
sicrhau ymrwymiad ac
ymgysylltu a rhoi terfyn ar
gysgu allan
Nodi cyfleoedd i grwpiau ffydd
a’r sector gwirfoddol gymryd
rhan wrth helpu pobl i adael y
strydoedd



Blwyddyn
1/2







Ymchwilio i’r arferion gorau ledled Cymru
a Lloegr mewn perthynas â gweithio
gyda’r sector gwirfoddol/grwpiau ffydd i
roi terfyn ar gysgu allan
Sicrhau bod y ddarpariaeth o fwyd a
chyfleusterau wedi’i chysylltu â
gwasanaethau a chymorth
Sicrhau ar ôl darparu gwasanaethau
mynediad uniongyrchol/DANA na fydd
gwasanaethau’n rhannu sachau cysgu a
phebyll
Ymchwilio i’r arferion gorau
Nodi cyfleoedd ar gyfer gwasanaethau
mentora/cyfeillio
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5.9 Gwella’r mynediad at wasanaethau iechyd a gwella canlyniadau iechyd i rai sy’n cysgu allan
Beth fyddai’n cael ei ystyried yn llwyddiant?
 Gwell canlyniadau iechyd i rai sy’n cysgu allan a phobl ddigartref sengl
 Bod mwy o’r rhai sy’n cysgu allan wedi cofrestru gyda meddyg teulu
60
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Bod mwy o’r rhai sy’n cysgu allan wedi cofrestru gyda deintydd
Derbyn llai o’r rhai sy’n cysgu allan i adrannau damweiniau ac achosion brys
Derbyn llai o’r rhai sy’n cysgu allan i ysbytai
Llai o farwolaethau ymysg rhai sy’n cysgu allan

Cam Gweithredu

Carreg Filltir

Sicrhau bod anghenion

teuluoedd digartref agored i
niwed wedi’u hadlewyrchu
mewn Cydasesiadau Strategol

o Anghenion a’r Strategaeth
Iechyd a Llesiant, a chynghori’r 
Bwrdd Gwasanaethau
Cyhoeddus ar y cysylltiadau
rhwng digartrefedd, gofal iechyd
a thai.
Ystyried cyfleoedd i gydweithio
â chomisiynwyr gwasanaethau
iechyd meddwl, cyffuriau ac
alcohol, ac iechyd i gomisiynu
darpariaeth integredig. Mae hyn
yn cynnwys helpu
gwasanaethau cyffuriau ac
alcohol a gwasanaethau iechyd
meddwl i sicrhau bod
gwasanaethau wedi’u cydlynu’n
briodol ac yn cwrdd ag
anghenion pobl ddigartref, yn




Amserlen
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Blwyddyn
Darparu data a thystiolaeth i’r Bwrdd
2/3
Gwasanaethau Cyhoeddus mewn
perthynas ag iechyd a digartrefedd
Cyfrannu at ddatblygu’r Cydasesiad
Strategol o Anghenion
Rhoi cyflwyniad i’r Bwrdd Gwasanaethau
Cyhoeddus ar y cysylltiadau rhwng iechyd
a thai

Ymchwilio i’r arferion gorau mewn
perthynas â chomisiynu integredig
Datblygu grŵp llywio aml-asiantaeth

Blwyddyn
3/4
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cynnwys y rheini a gafodd
“ddiagnosis deuol”.
Cynnal archwiliad Anghenion
Iechyd Homeless Link ledled
Wrecsam i gael gwell
dealltwriaeth o’r problemau
iechyd y mae’r boblogaeth
ddigartref leol yn eu hwynebu

Gweithredu’r argymhellion o
Archwiliad Anghenion Iechyd
Digartrefedd Gogledd Cymru
Cydweithio â chymheiriaid
mewn gwasanaethau iechyd i
ddileu’r rhwystrau a wynebir
gan rai pobl ddigartref, yn
enwedig y rheini sy’n cysgu
allan, wrth gofrestru gyda
gwasanaethau meddyg teulu
prif ffrwd.
Sicrhau bod yr holl ddarparwyr
llety a chymorth yn wybodus
ynghylch gwasanaethau gofal
iechyd, a’u bod yn gallu helpu
pobl ddigartref i gael
gwasanaethau gofal iechyd.

















Sefydlu grŵp llywio
Cynnal archwiliad gan weithio gyda
darparwyr llety a chymorth allweddol
Dadansoddi canlyniadau’r archwiliad
Cyflwyno’r canfyddiadau i’r Bwrdd
Gwasanaethau Cyhoeddus
Nodi’r camau sydd angen eu cymryd i
ddelio â’r materion a nodwyd
Ar lefel ranbarthol, datblygu cynllun
gweithredu i weithredu’r argymhellion
Cytuno ar gerrig milltir clir
Monitro’r camau gweithredu a’r
canlyniadau
Sicrhau bod pob meddygfa meddyg teulu
yn galluogi ac yn helpu pobl ddigartref i
gofrestru gyda hi
Darparu hyfforddiant i feddygon teulu ar
ddigartrefedd a materion cysylltiedig
Sicrhau bod pobl ddigartref yn gallu
cofrestru gyda meddyg teulu heb
ddangos prawf adnabod
Ymchwilio i’r arferion gorau
Datblygu canllawiau arfer da i ddarparwyr
llety a chymorth
Cyflwyno MOTs iechyd ar gyfer
preswylwyr llety â chymorth
Cynnal sesiynau hyfforddi
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Lle nodwyd angen, sicrhau bod
darpariaeth gofal iechyd
arbenigol ar gyfer rhai sy’n
cysgu allan yn Wrecsam
Ymchwilio i’r dichonoldeb o
ddatblygu darpariaeth arbenigol
a gwasanaethau i ddarparu
gofal seibiant meddygol a gofal
diwedd oes i unigolion digartref








Deall y ddarpariaeth bresennol a nodi
unrhyw fylchau
Ymchwilio i’r arferion gorau
Pennu cyfleoedd i ddarparu
gwasanaethau arbenigol gyda
chymheiriaid mewn gwasanaethau iechyd
Ymchwilio i’r arferion gorau
Ymuno â’r Gyfadran digartrefedd a
chynhwysiant iechyd
Ymchwilio i’r dichonoldeb o gyflwyno
darpariaeth yn lleol
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Blaenoriaeth 6 – Cwrdd ag anghenion tai a chymorth cleientiaid sydd ag anghenion
cymorth lluosog a chymhleth
6.1 Atal digartrefedd ieuenctid drwy addysg, mentora cymheiriaid, Cyfryngu a llety seibiant argyfwng
Beth fyddai’n cael ei ystyried yn llwyddiant?
 Llai o ddigartrefedd ieuenctid
 Llai o ddigartrefedd mynych
 Bod pobl ifanc yn gallu gwneud dewisiadau am dai ar sail gwybodaeth
 Bod gwasanaethau cydgysylltiedig ar waith i atal digartrefedd ieuenctid

Cyf

Cam Gweithredu

Carreg Filltir

Amserlen

Darparu Rhaglen Addysgol
mewn Ysgolion
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Ymchwilio i’r arferion gorau
Datblygu cynllun hyfforddi
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Darparu cyngor ar Dai ar gyfer
pobl ifanc drwy wefannau
rhwydweithio cymdeithasol

Darparu hyfforddiant i staff
Atebion Tai gan ganolbwyntio
ar bobl ifanc er mwyn sicrhau
bod gwasanaeth teilwredig yn
cael ei ddarparu i bobl ifanc
Sicrhau bod darpariaeth addas
o lety argyfwng ar gael i bobl
ifanc











Sicrhau bod gwasanaeth
effeithiol ar gael ar gyfer
cyfryngu ac ymweld â chartrefi





Pennu hyfforddwr
Cyflwyno’r rhaglen
Datblygu tudalennau cynghori ar
wefannau rhwydweithio cymdeithasol
Pennu defnyddiwr gwasanaethau
arweiniol neu flaenorol i ddiweddaru’r
gwefannau hyn ac ymateb i ymholiadau
Cynllunio’r hyfforddiant drwy ymgynghori
â phobl ifanc
Darparu’r hyfforddiant
Adolygu’r ddarpariaeth bresennol gan
Night Stop, tai llety â chymorth a gwelyau
argyfwng i sicrhau bod y llety’n cwrdd ag
anghenion pobl ifanc sy’n cysylltu â’r
gwasanaeth
Sicrhau bod llety dros dro ar gael i
ddarparu seibiant i bobl ifanc tra bydd eu
problemau tai yn cael eu datrys
Ymchwilio i’r arferion gorau
Rhoi’r gwasanaeth ar waith yn lleol
Monitro’r canlyniadau
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6.2 Datblygu llwybr llety â chymorth effeithiol ar gyfer y rheini sy’n gadael gofal
Beth fyddai’n cael ei ystyried yn llwyddiant?
 Na fydd neb sy’n gadael gofal yn ddigartref ar ôl gadael gofal
 Bod y rheini sy’n gadael gofal yn cael y gofal ac yn meddu ar y sgiliau sydd eu hangen i gynnal eu llety yn llwyddiannus
 Bod llwybr gofal symlach o ofal at nifer o opsiynau llety
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Datblygu protocol ar gyfer y
rheini sy’n gadael gofal



Blwyddyn
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Sicrhau bod y rheini sy’n gadael 
gofal yn cael blaenoriaeth wrth
ddyrannu tai â chymorth neu
dai cymdeithasol ar ôl gadael
gofal



Datblygu panel gadael gofal i
greu cynllun llety cefnogol a
chydlynus






Datblygu protocol ar y cyd â
gwasanaethau plant i sicrhau llwybr llety
â chymorth clir ar gyfer pawb sy’n gadael
gofal, gan sicrhau eu bod yn meddu ar y
sgiliau sydd eu hangen i gynnal
tenantiaeth
Ystyried datblygu fflatiau hyfforddi i
ddarparu sgiliau ar gyfer byw’n
annibynnol i’r rheini sy’n gadael gofal
Lle mae rhai sy’n gadael gofal yn dod yn
ddigartref, adolygu’r rhesymau dros
hynny a rhannu’r gwersi a ddysgwyd, a
phennu camau lliniaru ar gyfer y dyfodol
Cydweithio â’r gwasanaeth Rheoli
Ystadau a Chymdeithasau Tai i sicrhau
bod eiddo addas ar gael i bobl sy’n
gadael gofal
Adolygu’r polisi dyrannu i sicrhau bod
blaenoriaeth ddigonol yn cael ei rhoi i’r
rheini sy’n gadael gofal
Sicrhau bod pob dyraniad yn cael ei
wneud ar y sail bod y person ifanc yn
gallu cynnal tenantiaeth a bod cymorth
priodol a pharhaus ar waith
Datblygu panel ar y cyd â gwasanaethau
tai a gadael gofal a darparwyr allweddol
Datblygu cylch gorchwyl
Datblygu gwaith papur
Monitro’r canlyniadau
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6.3 Ailfodelu gwasanaethau cymorth seiliedig ar lety i sicrhau dull integredig o weithredu sy’n cwrdd ag anghenion pobl
sydd ag anghenion lluosog a chymhleth
Beth fyddai’n cael ei ystyried yn llwyddiant?
 Bod gwasanaethau’n gweithio gyda phobl i ddeall eu cryfderau a rhoi cymorth cyfannol iddynt i gyrraedd eu nodau.
 Gwell canlyniadau a mwy o achosion lle mae pobl yn gallu symud ymlaen yn llwyddiannus o lety â chymorth
 Llai o ddigartrefedd mynych
 Bod cwsmeriaid yn fwy cydnerth
 Llai o achosion o droi allan o lety â chymorth
 Bod gwasanaethau cymorth wedi’u seilio ar seicoleg
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Sicrhau bod yr holl gleientiaid
mewn tai â chymorth yn cael
asesiadau ystyrlon seiliedig ar
asedau a chyngor sy’n
adlewyrchu’r ffaith bod y
gwasanaeth wedi’i deilwra yn ôl
nodau ac uchelgeisiau’r
unigolyn



Cydweithio â’r darparwyr
presennol i ddarparu
gwasanaethau drwy ddull
Amgylchedd ar sail Seicoleg
(AS) a Gofal ar sail Trawma
(GT) sy’n ystyriol o anghenion






Amserlen

Hyfforddi staff i gynnal asesiadau
seiliedig ar asedau
Ailgynllunio’r ffurflen asesu a gwaith
papur arall i ategu’r dull hwn o
weithredu

Blwyddyn
2/3

Hyfforddi’r holl staff mewn AS a GT
Defnyddio’r fframwaith AS i
ailgynllunio’r gwasanaeth i’w wneud
yn AS, yn cynnwys:
- Datblygu fframwaith seicolegol
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seicolegol ac emosiynol y
cwsmer

-

Adolygu’r ddarpariaeth
bresennol a nodi bylchau ac
anawsterau o ran cwrdd ag
anghenion pobl sydd ag
anghenion lluosog a chymhleth





Cynnal ymgynghoriad i bennu’r
model gorau ar gyfer darparu
gwasanaethau yn y dyfodol
Datblygu manyleb gwasanaeth
newydd a chychwyn y broses
comisiynu









Yr amgylchedd ffisegol a mannau
cymdeithasol
Hyfforddi a chynorthwyo staff
Rheoli perthnasoedd
Gwerthuso canlyniadau

Dadansoddi’r data presennol yn nhermau
canlyniadau, cau allan, peidio â derbyn
llety a throi allan
Adolygu nifer yr achosion cymhleth i nodi
bylchau ac anawsterau mewn perthynas
â’r ddarpariaeth
Siarad â rhanddeiliaid a defnyddwyr
gwasanaethau
Ymchwilio i’r arferion gorau
Ymgynghori â darparwyr
Ymgynghori â defnyddwyr gwasanaethau
Ymgynghori â rhanddeiliaid
Datblygu manyleb gwasanaeth
Datblygu cynllun comisiynu
Comisiynu gwasanaethau

Blwyddyn
2/3

Blwyddyn
2/3

Blwyddyn
2/3

6.4 Datblygu dull integredig o weithio gyda theuluoedd sydd ag anghenion cymhleth i sicrhau bod digartrefedd a
digartrefedd mynych yn cael eu hatal
Beth fyddai’n cael ei ystyried yn llwyddiant?
 Llai o benderfyniadau gan deuluoedd sy’n arwain at ddigartrefedd bwriadol
 Llai o ddigartrefedd mynych ymysg teuluoedd sydd ag anghenion cymhleth
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Datblygu dull integredig o
weithio gyda theuluoedd sydd
ag anghenion cymhleth i

sicrhau bod digartrefedd yn cael 
ei atal

Ymchwilio i’r posibilrwydd o
ddatblygu cynllun peilot i letya
teuluoedd sy’n ddigartref o
fwriad





Ymchwilio i’r arferion gorau ar lefel
genedlaethol ar gyfer gweithio gyda
theuluoedd digartref sydd ag anghenion
cymhleth
Ymchwilio i’r arferion gorau
Trefnu i ymweld â chynlluniau
Datblygu dull lleol o weithredu mewn
partneriaeth â gwasanaethau plant a
Chymdeithasau Tai
Trefnu cyfarfod â Gwasanaethau Plant,
Cefnogi Pobl a’r gwasanaeth Rheoli
Ystadau ac ystyried dull rheoli tai dwys
Cysylltu â Llywodraeth Cymru i drafod
cynnig amlinellol a chanfod a yw arian ar
gael ar gyfer cynllun peilot
Datblygu cynnig manwl
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6.5 Sicrhau bod y Llwybr i Garcharorion yn effeithiol o ran atal digartrefedd ar ôl eu rhyddhau o’r ddalfa
Beth fyddai’n cael ei ystyried yn llwyddiant?
 Llai o bobl yn dod yn ddigartref o ganlyniad i adael y carchar
 Mwy o achosion lle mae digartrefedd ymysg cyn-droseddwyr yn cael ei liniaru ar ôl eu rhyddhau o’r ddalfa
 Terfynu tenantiaethau lle y bo angen ar ôl dedfrydu carcharorion i atal ôl-ddyledion rhag cronni
 Llai o gysgu allan ymysg cyn-droseddwyr
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Sicrhau bod y Llwybr i
Garcharorion yn effeithiol o ran
atal digartrefedd ar ôl eu




Dysgu gwersi o’r arferion gorau
Gweithio gyda’r carchardai lleol, y
gwasanaeth prawf, CIC a darparwyr cyngor
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rhyddhau o’r ddalfa
Gweithio gyda’r gwasanaeth
prawf, MAPPA a
gwasanaethau i sicrhau bod
cytundebau effeithiol ar waith
ar gyfer rhannu gwybodaeth er
mwyn reoli risg yn agored ac
ar y cyd





Gweithio gydag awdurdodau
cyfagos i fabwysiadu dull
cydgysylltiedig o weithio gyda’r
carchardai lleol



Sicrhau bod carcharorion yn
cael cyngor priodol ar
ddechrau eu dedfryd er mwyn
datrys sefyllfaoedd lle mae ôlddyledion yn cronni tra
byddant yn y carchar







i sicrhau cydymffurfio â’r llwybr
Cryfhau’r partneriaethau â charchardai a’r
gwasanaeth prawf er mwyn meithrin
ymddiriedaeth a gonestrwydd
Datblygu cytundebau ar gyfer rhannu
gwybodaeth
Nodi anawsterau a chreu sylfaen
dystiolaeth
Trefnu cyfarfodydd â phersonél allweddol
mewn carchardai a gwasanaethau cynghori
a diwygio prosesau yn unol â hynny
Hybu ymwybyddiaeth o faterion sydd heb
eu datrys gyda Llywodraeth Cymru
Gweithio gyda’r carchardai i sicrhau bod
carcharorion yn cael cyngor ar dai ar
ddechrau eu dedfryd er mwyn hawlio budddal tai neu derfynu tenantiaethau i atal ôlddyledion rhag cronni
Datblygu protocol ar y cyd
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6.6 Gwella canlyniadau tai i gleientiaid sydd ag iechyd meddwl gwael
Beth fyddai’n cael ei ystyried yn llwyddiant?
 Llai o argyfyngau iechyd meddwl sy’n arwain at ddigartrefedd
 Bod cleientiaid y gwasanaeth Opsiynau Tai yn teimlo eu bod yn cael cymorth a thriniaeth briodol at eu hiechyd meddwl
 Bod cwsmeriaid yn gallu cynnal eu llety yn llwyddiannus wrth dderbyn triniaeth/cymorth ar gyfer eu hiechyd meddwl
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Ehangu’r gwasanaeth
Gweithwyr Allgymorth Iechyd
Meddwl gyda’r gwasanaeth
Opsiynau Tai yn unol â’r
anghenion a nodir
Adolygu’r ddarpariaeth
bresennol o gymorth
cysylltiedig â thai i gleientiaid
sydd ag anghenion iechyd
meddwl






Darparu hyfforddiant i staff
Opsiynau Tai ar iechyd
meddwl





Dysgu gwersi o’r arferion
gorau mewn perthynas â
chwrdd ag anghenion
cleientiaid sydd ag iechyd
meddwl gwael




Pennu’r anghenion presennol a
disgwyliedig
Nodi cyfleoedd i ehangu swyddi’r gweithwyr
allgymorth iechyd meddwl
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Adolygu’r ddarpariaeth bresennol o
gymorth cysylltiedig â thai i gleientiaid sydd
ag anghenion iechyd meddwl er mwyn
canfod a yw’r gwasanaethau’n cwrdd â’r
anghenion a nodwyd
Pennu’r newidiadau/gwasanaethau
ychwanegol sydd eu hangen
Penderfynu ar hyfforddiant i wella
ymwybyddiaeth staff o iechyd meddwl, a
nodi cyfleoedd iddynt helpu cleientiaid
drwy’r broses asesu
Sicrhau bod staff yn ymwybodol o’r
gwasanaethau sydd ar gael a sut i
atgyfeirio iddynt

Blwyddyn
2/3

Ymchwilio i’r arferion gorau ac arloesedd
ledled Cymru a Lloegr
Nodi cyfleoedd i weithredu’n lleol ar sail y
gwersi a ddysgir
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6.7 Gwella canlyniadau tai i gleientiaid sy’n camddefnyddio sylweddau
Beth fyddai’n cael ei ystyried yn llwyddiant?
 Llai o gamddefnydd o sylweddau sy’n arwain at ddigartrefedd
70
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Mwy o fynediad at gymorth i ddelio â chamddefnydd o sylweddau
Mwy o fynediad at gymorth adsefydlu i gleientiaid y gwasanaeth Opsiynau Tai
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Parhau i gyfrannu at gyflawni
unrhyw gamau gan y tasglu
camddefnyddio sylweddau a’u
monitro
Monitro’r effaith o ddefnyddio
sylweddau seicoweithredol
newydd ac o newidiadau o
ran camddefnyddio
sylweddau ar ddigartrefedd




Mynychu cyfarfodydd
Cyfrannu at gyflawni camau gweithredu



Monitro’r effaith o ddefnyddio sylweddau
seicoweithredol newydd a’i effaith ar
ddigartrefedd
Monitro newidiadau o ran camddefnyddio
sylweddau a’u heffaith ar ddigartrefedd
Ymchwilio i’r arferion gorau ar gyfer delio
â chamddefnydd o sylweddau a
digartrefedd
Datblygu partneriaethau i fynd i’r afael â’r
problemau a nodwyd
Nodi cyfleoedd i sicrhau cyllid i fynd i’r
afael â’r problemau a nodwyd
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Ymchwilio i’r arferion gorau ac arloesedd
ledled Cymru a Lloegr
Nodi cyfleodd i weithredu’n lleol ar sail y
gwersi a ddysgwyd
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Penderfynu ar hyfforddiant i wella
ymwybyddiaeth staff o gamddefnydd o
sylweddau, a nodi cyfleoedd iddynt helpu
cleientiaid drwy’r broses asesu
Sicrhau bod staff yn ymwybodol o’r
gwasanaethau sydd ar gael a sut i
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Dysgu gwersi o’r arferion
gorau mewn perthynas â
chwrdd ag anghenion
cleientiaid sy’n
camddefnyddio sylweddau
Darparu hyfforddiant i staff
Opsiynau Tai ar
gamddefnyddio sylweddau
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atgyfeirio iddynt
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