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Y pwysigrwydd o ofyn barn pobl 

Mae timau Cymorth Tai Gwent a’r Grŵp Cymorth Tai Rhanbarthol Cydweithredol bob 

amser yn awyddus i glywed gan bobl sydd wedi defnyddio gwasanaethau cymorth tai gyda 

chefnogaeth grant ar draws Gwent.  Cyfrifoldeb yr awdurdodau lleol yn y rhanbarth yw 

sicrhau bod ymgysylltu yn digwydd gyda’r rhai sydd wedi defnyddio gwasanaethau. 

Daw’r rhai sydd angen defnyddio gwasanaethau wedi eu hariannu trwy’r grant o 

amrywiaeth o gefndiroedd ac maent yn derbyn cymorth ar ystod o wahanol faterion; mae’r 

cymorth a gânt yn rhoi pwyslais ar yr unigolyn ac wedi ei fwriadu i roi cymorth i bobl i 

sicrhau a chynnal tai cynaliadwy a datblygu’r sgiliau angenrheidiol i’w helpu i ffynnu.  Mae’r 

Grant Cymorth Tai yn ceisio sicrhau: 

“Cymru lle nad oes unrhyw un yn ddigartref a phawb â chartref diogel lle gall ffynnu a byw 

bywyd prysur ac annibynnol sy’n rhoi boddhad”. 

Rhoddir pwysigrwydd mawr ar ymgysylltu â phobl sy’n defnyddio gwasanaethau fel rhan o 

broses asesu anghenion gynhwysol a strategol.  Ynghyd â pheirianwaith ymgynghori arall 

a gynhelir yn lleol; hyrwyddir arolwg defnyddwyr blynyddol trwy wefan 

www.gwenthousingsupport.co.uk a rhoddir anogaeth i ddarparwyr gwasanaethau hyrwyddo 

a galluogi pobl y maen nhw’n rhoi cymorth iddyn nhw i lenwi’r holiadur. 

Y bobl sy’n derbyn gwasanaethau yw’r arbenigwyr yn y gwasanaethau hyn, maent wedi eu 

byw a’u profi a nhw sydd yn y sefyllfa orau i wybod beth sy’n gweithio, beth sydd ddim yn 

gweithio a pha welliannau sydd angen eu gwneud. Mae’r adroddiad yn rhoi trosolwg o’r 

ymatebion a dderbyniwyd i arolwg ymgynghori â defnyddwyr blynyddol 2020. 

Cylchredwyd yr holiadur yn eang yn ystod mis Medi – Hydref 2020 ac roedd yn gofyn y 

cwestiynau canlynol: 

C1 Ym mha ardal yng Ngwent ydych chi’n byw? 

C2 Pa fath o wasanaeth ydych chi’n ei dderbyn? 

C3 Dywedwch wrthym sut yr ydych wedi derbyn cymorth yn ystod yr ychydig 

fisoedd diwethaf? 

C4 Dywedwch wrthym mewn ychydig eiriau am eich profiad o dderbyn cymorth yn 

ystod y cyfnod clo a’r ychydig fisoedd diwethaf? 

C5 Dywedwch wrthym sut y byddech yn hoffi derbyn eich cymorth yn y dyfodol? 

C6 A wnaethoch chi ei chael hi’n rhwydd cael help/cymorth? 

C7 Pa weithgareddau ydych chi wedi cael help a chymorth i’w cyflawni? 

C8 A oedd unrhyw weithgareddau y byddech wedi hoffi cael help gyda nhw, ond 

nad oedd y darparwr cymorth yn gallu eu cynnig?   

C9 A oes unrhyw beth y gellid ei wella am y cymorth yr ydych wedi ei derbyn? 

C10 A hoffech roi unrhyw sylwadau eraill am eich gwasanaeth cymorth? 

Crynodeb o’r atebion a dderbyniwyd 

Ymatebodd cyfanswm o 353 o bobl i’r holiadur i gyd. 

http://www.gwenthousingsupport.co.uk/


Cwestiwn 1: 

 

Derbyniwyd atebion gan bobl sy’n defnyddio gwasanaethau ym mhob ardal awdurdod lleol 

yng Ngwent. 

Cwestiwn 2: 

 

 

Roedd y mwyafrif o’r bobl a ymatebodd yn cael cymorth fel y bo’r angen neu denantiaeth 

h.y. cymorth sy’n cael ei ddarparu yn eu cartref eu hunain.  Mae’r rhai a ymatebodd i 

ddweud eu bod mewn tai â chymorth yn cynnwys y rhai sy’n byw mewn llety â chymorth ar 

y safle fel hosteli.  Roedd y nifer leiaf o ymatebion gan bobl sy’n byw mewn llety dros dro 

a fyddai’n cynnwys gwely a brecwast a llety argyfwng arall.   

Gwasanaethau teithiol yw’r nifer fwyaf o wasanaethau a gomisiynir ar draws Gwent ar hyn 

o bryd. 

Roedd Cwestiwn 3 yn gofyn a oedd pobl wedi derbyn cymorth yn ystod yr ychydig fisoedd 

diwethaf; mae’n gadarnhaol bod bron i ddwy ran o dair o’r rhai a ymatebodd wedi derbyn 

rhywfaint o gymorrth wyneb yn wyneb: 

52

170

55 50
26

BLAENAU GWENT CAERFFILI SIR FYNWY CASNEWYDD TORFAEN

Ym mha ardal yng Ngwent ydych chi’n byw?
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CYMORTH FEL Y BO'R ANGEN NEU 
DENANTIAETH

TAI Â CHEFNOGAETH (YN CYNNWYS 
HOSTELAU)

DROS DRO / ARGYFWNG PRESENNOL

Pa fath o wasanaeth ydych chi’n ei dderbyn?



 

Roedd Cwestiwn 4 yn holi am y profiad o gael cymorth yn ystod y cyfnod clo.  Roedd yn 

amlwg iawn o’r ymatebion y gwahaniaeth y mae cymorth tai wedi ei wneud.  Roedd y bobl 

yn teimlo eu bod yn cael cymorth da gan eu gweithwyr cymorth a bod galwadau ffôn 

cyson a chyfarfodydd wyneb yn wyneb wedi helpu i leihau rhywfaint ar yr unigrwydd yn 

ystod y cyfnod clo i lawer.   

Dywedodd pobl bod gwisgo masgiau a PPE wedi eu helpu i “deimlo’n ddiogel” ac roedd 

dealltwriaeth dda o’r rhesymau pam na allai cymorth wyneb yn wyneb fod wedi cael ei roi 

bob amser, yn neilltuol ar ddechrau’r pandemig. 

Dywedodd pobl eu bod wedi ei gweld yn hawdd cysylltu â’u gweithiwr cymorth, bod 

cymorth ar gael yn rhwydd a bod y cysylltiad cyson wedi bod yn “fendith”; yn ogystal â 

nifer o bobl yn dweud ei bod yn “achubiaeth”.   

Roedd yn amlwg bod y cysylltiad cyson a’r cymorth wedi helpu nifer anferth o ymatebwyr 

i gynnal eu iechyd meddwl ac wedi helpu i frwydro yn erbyn unigrwydd a bod yn ynysig.  

Dywedodd un unigolyn “heb y cymorth yma fe fyddwn wedi lladd fy hun”. 

Roedd pobl yn teimlo bod eu gweithwyr cymorth wedi mynd tu hwnt i’r hyn oedd yn ofynnol 

i’w helpu dan amodau anodd: 

 Roedd pobl yn cysgodi wedi derbyn parseli bwyd 

 Roedd pobl yn cael cymorth i gael nwyddau gwyn ac eitemau hanfodol eraill 

 Roedd pobl sy’n cael trafferth i ysgrifennu a darllen wedi cael help i lenwi 

ffurflenni a deall llythyrau a gohebiaeth 

 Roedd pobl wedi cael cymorth ar gyfer asesiadau PIP ac ymwneud â’r apeliadau 

tribiwnlys a budd-daliadau dros y ffôn, llenwi ffurflenni talu ac ymgeisio am fudd-

daliadau neu gael budd-daliadau yn ôl neu eu dyddio yn ôl. 

 Roedd pobl yn cael eu hannog ac yn cael cymorth i lenwi ffurflenni cais am dai, i 

roi ceisiadau am eiddo a rhoi cymorth iddyn nhw i symud ymlaen i lety cynaliadwy 

tymor hwy. 
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GALWADAU FFÔN GALWADAU RHITHIOL E.E. 
WHATSAPP/FACETIME

WYNEB YN WYNEB

A ydych wedi derbyn cymorth yn ystod yr 
ychydig fisoedd diwethaf?



 Roedd pobl yn cael cymorth i gael apwyntiadau iechyd gan gynnwys CMHT a chael 

meddyginiaeth trwy eu fferyllwyr lleol 

Mae’r cwmwl geiriau canlynol yn rhoi golwg ar yr ymatebion cadarnhaol a dderbyniwyd i’r 

cwestiwn hwn: 

 

Mae rhai darparwyr cymorth hefyd wedi dod o hyd i ffyrdd blaengar o roi cymorth gan 

gynnwys ymweliadau gardd, teithiau cerdded gan gadw pellter cymdeithasol a 

chyfarfod tu allan ac fe welwyd y rhain yn brofiadau positif gan y rhai oedd yn ymateb 

i’r holiadur. 

Roedd yr anawsterau yr oedd pobl yn eu profi yn ystod y cyfnod hwn yn bennaf yn 

ymwneud â’u sgiliau digidol neu ddiffyg mynediad at dechnoleg.  Roedd rhai o’r ymatebion 

yn cynnwys: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Nid wyf yn dda iawn gyda thechnoleg, felly yn cael fy nghyfyngu i alwadau 

ffôn/negeseuon testun” 

 “Roedd yn anodd defnyddio technoleg” 

 “Roedd yn anodd iawn defnyddio technoleg gan nad oes gennyf ffôn 

symudol” 

 “Nid wyf wedi defnyddio ffôn erioed. Roeddwn yn falch bod y staff yn dod 

wyneb yn wyneb” 

 “Rwy’n ei chael yn anodd defnyddio technoleg” 

 “Nid wyf yn deall y rhyngrwyd” 

 “Nid wyf yn gallu darllen nac ysgrifennu felly allwn i ddim gwneud galwadau 

rhithiol gan nad oes gen i ffôn addas i wneud hynny” 

 “Doeddwn i ddim yn gallu defnyddio’r ap ‘facetime’ ar y ffôn” 

 “Nid oes gennyf ffôn camera ond mae gennyf ffôn” 

 “Allai ddim defnyddio’r ffonau posh dwi ddim yn eu deall” 

 “Dwi ddim yn dda ar gyfrifiaduron” 

 “Nid oes gennyf fand llydan ac nid wyf yn gallu rhoi llawer o gredyd ar fy 

ffôn” 

 “Nid oes gennyf ffôn clyfar ond roeddwn yn edrych ymlaen am fy 

ngalwadau ffôn wythnosol” 

 “Rwy’n gweld technoleg yn anodd, nid wyf yn defnyddio’r rhyngrwyd” 

 “Nid wyf yn gallu cael mynediad i’r rhyngrwyd” 

 “Ddim yn hoff iawn o’r dewisiadau o bell” 

  

 



Roedd yr anawsterau eraill yr oedd pobl yn eu profi yn bennaf yn ymwneud â methu cael 

cymorth wyneb yn wyneb gyda 18 o bobl a ymatebodd i’r holiadur yn dweud eu bod yn 

gweld colli peidio â gweld eu gweithiwr cymorth. 

Dywedodd un unigolyn bod y galwadau ffôn yn dda ond “Fe hoffwn allu gosod amser ar eu 

cyfer” dywedodd un arall ei fod “yn gweld cyswllt o bell yn eithaf da ac hefyd yn dal i gael 

wyneb yn wyneb gyda rhai gweithwyr ond nid fy ngweithiwr allweddol”.  Dywedodd dau 

unigolyn mai dim ond “ychydig o alwadau ffôn” oedd wedi ei gael neu “ddim yn cofio unrhyw 

alwadau ffôn”. 

Cwestiwn 5: 

 

Yn unol â’r cwestiwn blaenorol oedd yn amlygu’r anawsterau yr oedd pobl yn eu cael yn 

ddigidol; byddai’r mwyafrif o bobl yn hoffi derbyn cymorth yn y dyfodol naill ai wyneb yn 

wyneb, dros y ffôn neu fel cyfuniad. 

Cwestiwn 6: 
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GALWADAU FFÔN GALWADAU RHITHIOL E.E. 
WHATSAPP/FACETIME

WYNEB YN WYNEB CYFUNIAD O'R UCHOD

Sut fyddech chi’n hoffi derbyn cymorth yn y 
dyfodol?
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DO NA

A wnaethoch chi ei chael hi’n hawdd i gael help a 
chymorth?



Roedd y rhesymau a roddwyd gan y rhai oedd yn cael trafferth cael cymorth fel a 

ganlyn: 

 Nid oeddwn wedi clywed am Cefnogi Pobl nes i gymydog ddweud wrthyf amdanyn 

nhw. Fe roddodd eu rhif ffôn i mi o wneud yr alwad ffôn gyntaf hyd at y Tribiwnlys 

fe dderbyniodd fy nheulu gymorth eithriadol 

 Roedd fy iechyd yn fy atal rhag dod o hyd i unrhyw help personol a oedd yn anos 

yn ystod y pandemig. 

 Roedd yn anos cael cymorth yn ystod y cyfnod clo gan fy mod yn methu mynd i 

unrhyw un o fy apwyntiadau cerdded i mewn. 

 Ddim yn gwybod bod cymorth ar gael, teimlo y dylai gael ei hysbysebu yn well 

 Fe gymerodd amser maith i gael mynediad ato 

 Rhoddwyd pob math o rifau gwahanol i mi i gysylltu cyn dod o hyd i gymorth 

 Ar rai dyddiau nid oeddwn yn gallu mynd mas i gael help 

 Nid oedd yn rhwydd dod o hyd i’r cymorth priodol. 

Cwestiwn 7: 

 

Roedd y bobl wnaeth ymateb wedi cael cymorth eang gyda’r meysydd grant cymorth tai 

presennol; nid yw’n syndod mai’r elfennau yr oedd pobl wedi derbyn lleiaf o gymorth yn 

ymwneud â nhw oedd ymgysylltu â chyflogaeth/ gwaith gwirfoddol neu gymryd rhan mewn 

addysg/dysgu.  Mae’r meysydd hyn wedi cael eu cyfyngu yn ddifrifol oherwydd y camau 

cyfnod clo a weithredwyd gyda llawer o asiantaethau a sefydliadau dysgu wedi eu cau neu 
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TEIMLO’N DDIOGEL

CYFRANNU AT DDIOGELWCH/LLESIANT EICH HUN NEU 
ERAILL

RHEOLI LLETY

RHEOLI PERTHYNAS A GWAHANOL BOBL
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Pa weithgareddau ydych chi wedi cael help a 
chymorth i’w cyflawni?



ar oriau cyfyngedig.  Rheoli arian a rheoli llety oedd y meysydd yr oedd y nifer fwyaf o 

bobl a ymatebodd i’r holiadur wedi cael cymorth i’w cyflawni. 

Roedd Cwestiwn 8 yn gofyn a oedd unrhyw weithgareddau y byddent wedi hoffi cael help 

gyda nhw ond nad oedd y darparwr cymorth yn gallu ei gynnig? 

 

Mae mwyafrif helaeth y bobl yn ymddangos fel petaent wedi cael y cymorth yr oedd 

arnynt ei angen; rhestrir y gweithgareddau y byddent wedi hoffi cael cymorth i’w cyflawni 

nad oedd y darparwr cymorth yn gallu eu darparu yma: 

 Cymorth seicolegol ond rwyf wedi cael fy nghyfeirio at wasanaethau arbenigol gan 

y meddyg teulu 

 Fe fyddwn wedi hoffi defnyddio grwpiau yn y gymuned ond roedd y cyfan ar gau. 

 Mynd gyda mi i apwyntiadau meddygol, CPN a’r meddyg teulu 

 Siopa bwyd 

 Angen cymorth gan Wasanaethau Cymdeithasol. 

 Roeddwn eisiau mynd allan fwy i’r gymuned ond roedd COVID yn stopio hyn 

ddigwydd 

 Glanhau fy fflat 

 Peidio mynd ar wyliau 

 Dim teithiau dydd 

 Help i gyrraedd apwyntiadau canolfan waith 

 Campfa ar y safle 

 Mynd â fi yn y car i apwyntiadau, siopa a mannau eraill. 

 Fe fyddwn wedi hoffi cael cymorth i fynd i siopa 

 Roedd arnaf angen cymorth i siopa ac angen cymorth am resymau cymdeithasol 

 Byddwn wedi hoffi cael cymorth i fod yn rhan o’r gymuned ac addysg bellach ond 

oherwydd y cyfnod clo COVID ni ellid gwneud y rhain. 

 Gwirfoddoli, garddio, cwisiau 

 Mynd â fi i fannau 
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OEDD NA

A oedd unrhyw weithgareddau y byddech wedi 
hoffi cael Cymorth i’w cyflawni?



 Yn gallu cyfarfod pobl eraill 

 Mynd â fi i siopa / i apwyntiadau 

 Mynd allan, sy’n anodd yn ystod y pandemig 

 Oherwydd Covid ni allwn gael mynediad at y sector gwaith gwirfoddol ond cyn 

gynted ag y bydd yn ail-agor bydd fy ngweithiwr cymorth yn fy helpu i ymgeisio 

am y rolau yma. 

Roedd Cwestiwn 9 yn gofyn: A oes unrhyw beth y gellid ei wella am y cymorth yr ydych 

wedi ei dderbyn? 

Rhoddodd 103 o bobl amser i roi gwybod nad oedd dim y gellid ei wella am y gwasanaeth 

y maen nhw wedi ei dderbyn o gyfanswm o 132 o ymatebion gan roi sylwadau fel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dywedodd deg o bobl oedd yn ymateb i’r cwestiwn hwn y byddai derbyn cymorth wyneb 

yn wyneb yn gwella’r gwasanaeth a gawsant. 

Roedd y gwelliannau eraill yr oedd nifer o bobl yn meddwl y gellid eu gwneud yn cynnwys 

mwy o gyllid ar gyfer gweithwyr cymorth neu fwy o staff.  Ymatebodd un arall i gynghori 

y byddai aros gydag un gweithiwr cymorth ac un gwasanaeth hefyd yn help.   Roedd cadw 

ardaloedd cymunedol yn agored a chymorth i gynllunio i fynd i siopa bwyd yn feysydd eraill 

y soniwyd amdanynt a deimlai fyddai’n gwella’r cymorth iddyn nhw. 

 

Mae’n wasanaeth gwych ac 

nid wyf yn siŵr y byddwn 

wedi ymdopi trwy’r cyfnod 

clo heb y gwasanaeth hwn. 



Cwestiwn 10: A hoffech roi unrhyw sylwadau eraill am eich gwasanaeth cymorth? 

Rhoddodd 223 o bobl sylwadau ychwanegol i’r cwestiwn hwn; roedd dau sylw negyddol am 

staff: 

 Gallai’r staff fod yn fwy sensitif  

 Gall y staff fod yn gleniach os nad oedden nhw’n cael diwrnod gwael 

Roedd un sylw negyddol hefyd am ddrysau tân yn clepian yn y prosiect a dywedodd un 

unigolyn bod arno angen rhagor o help. 

Rhoddodd 219 o bobl ymatebion pellach cadarnhaol iawn a manwl mewn sawl achos am y 

gwahaniaeth y mae’r cymorth wedi ei wneud i’w bywydau.  Mae’r tabl canlynol yn rhoi 

trosolwg o rai enghreifftiau ymarferol y mae pobl wedi cael help i’w cyflawni: 

 

Hoffai Timau Cymorth Tai Gwent a’r Grŵp Cymorth Tai Rhanbarthol Cydweithredol 

ddiolch i bawb a roddodd o’u hamser i lenwi’r arolwg blynyddol. 

 

Fe wnaeth y gweithiwr cymorth 
a’r gweithiwr cymdeithasol 

weithio yn wych i sicrhau llety i 
mi oedd yn golygu fy mod yn 

gallu cael fy rhyddhau o’r ysbyty 
yn ystod y cyfnod clo yn yr haf

mae fy ngweithiwr cymorth yn 
deall fy nghymuned Hoyw a 

Thrans ac yn fy nhrin yn deg bob 
amser heb unrhyw ragfarn

Mae wedi trefnu cymorth trwy 
GDAS, GSSMS, fy meddyg teulu 

ac mae hyd yn oed wedi llwyddo i 
gael tŷ i mi a’i ddodrefnu

Wedi cael cymorth i gael addysg 
a gwasanaethau glanhau i fy 

nghartref. 

Mae wedi fy helpu i hawlio budd-
daliadau a newid budd-daliadau 
gan fy nghysuro wrth i ni symud 

ymlaen.

Rwyf wedi derbyn gwell cymorth 
ariannol fydd yn mynd ymhell 

iawn i’m helpu gyda fy nghyflwr 
iechyd

Gweithiwr cymorth wedi fy helpu 
i ddod o hyd i fflat. Rwy’n 

ddiolchgar iawn iddo

Dealltwriaeth a helpu i ymgeisio 
am fudd-daliadau

Cael lle i mi yn y coleg 1 wythnos 
ar ôl i mi ddweud y byddwn yn 

hoffi mynd yno

Nid wyf yn gwybod beth fyddwn i 
wedi ei wneud heb y cymorth ar 

rai adegau, nid wyf yn gallu 
darllen nac ysgrifennu felly mae 

cael rhywun i fy helpu gyda 
llythyrau yn beth da.

Llythyr a chymorth ffôn i PIP gan 
fy ngweithiwr cymorth, 

cadarnhau’r apêl, cael yr arian 
llawn ac ôl-daliadau

Dim ond gyda chymorth y gallaf 
fyw’n annibynnol, allai ddim 

diolch digon i chi.

Mae fy nghymorth wedi bod yn 
rhagorol trwy’r cyfnod clo. Hyd 

yn oed gyda mynediad 
cyfyngedig at bethau. Roeddem 
yn dod o hyd i ffordd bob amser

Mae wedi rhoi cymorth i mi i 
wneud addasiadau i fy nghartref 
felly gallwn aros yn fy nghartref 

gyda fy mhlant.

Gyda help a chymorth fe 
wnaethon nhw ddod o hyd i fflat 
llawr isaf i mi a help i gael budd-

daliadau a Pip.

Fyddai gennyf ddim hyder i lenwi 
ffurflenni cais h.y. i ymgeisio a 

chynllun bathodyn glas


