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Swansea
Homelessness
Strategy
2018 - 2022

Dyma fersiwn hawdd ei darllen o ddogfen
Cyngor Abertawe o'r enw
Strategaeth Digartrefedd
Abertawe
2018 – 2022

Gallwch weld y ddogfen gyflawn ar y
rhyngrwyd.
https://www.abertawe.gov.uk/article/46708/LansioStrategaeth-Digartrefedd-newydd
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Os oes angen y ddogfen hon arnoch
mewn fformat arall,
er enghraifft:

Print mawr

Braille

CD

cysylltwch â'r tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid Tai

Ffôn
E-bost
01792 635045
tai@abertawe.gov.uk
Amserau agor llinellau ffôn
Dydd Llun i Ddydd Iau 8.30am – 5pm
Dydd Gwener 8.30am – 4.30pm
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Y RHESWM DROS Y STRATEGAETH

Mae Cyngor Abertawe am wella'r ffordd
mae'n helpu pobl gyda phroblemau tai

Strategaeth yw cynllun sy'n dweud
wrthych yr hyn rydym am ei wneud

Mae Cynllun Gweithredu'n dweud wrthych
sut rydym yn mynd i wneud hynny

Mae'r Cynllun Gweithredu ar gael ar
wahân
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BETH YW DIGARTREFEDD?
Diffiniad digartrefedd....
 Nid oes gennych rywle i fyw.
neu
 Mae gennych rywle i fyw OND nid
ydych chi'n gallu byw yno
neu
 Mae gennych rywle i fyw OND
dywedwyd wrthych fod yn rhaid i chi
adael
neu
 Mae gennych rywle i fyw OND nid
ydych chi'n gallu fforddio byw yno

Mae rhai pobl ddigartref yn cysgu ar y
stryd.
Mae cysgu ar y stryd yn golygu cysgu
yn yr awyr agored neu mewn adeiladau
gwag
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YR HYN Y MAE'R CYNGOR WEDI'I WNEUD HYD YN
HYN
Mae Cyngor Abertawe wedi bod yn
gweithio'n galed i helpu pobl sydd gan
problemau tai
Dyma restr o rai o'r pethau y mae'r
Cyngor wedi bod yn eu gwneud
 Gall pobl gael cyngor yn swyddfa
Opsiynau Tai'r Cyngor ar y Stryd Fawr
 Sefydlu'r Gronfa Atal Digartrefedd
Y Gronfa Atal Digartrefedd yw arian gan y
Cyngor sy'n helpu pobl i dalu am bethau
fel rhent ymlaen llaw neu ôl-ddyledion

 Mae'r staff wedi cael hyfforddiant
ychwanegol er mwyn helpu pobl
ddigartref
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YR HYN Y MAE'R CYNGOR WEDI'I WNEUD HYD
YN HYN (PARHAD)
Gweithio gyda Chynghorau eraill i helpu
pobl sydd angen symud i ffwrdd o
Abertawe

 Lleoedd dros dro ychwanegol i bobl aros
ynddyn nhw nes eu bod yn gallu canfod
rhywle i fyw

 Helpu pobl i rentu gan Landlord Preifat

Landlord Preifat yw aelod o'r cyhoedd
neu gwmni preifat sy'n berchen ar dŷ ac
yn ei osod ar rent
 Sicrhau bod Landlordiaid Preifat yn cadw
at y rheolau
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Y SEFYLLFA BRESENNOL
Roedd y Cyngor am wybod os yw mwy o bobl
yn dod yn ddigartref.
Roedd y Cyngor hefyd am wybod os yw’n
gwneud digon i helpu pobl sy'n ddigartref.
Felly, mae'r cyngor wedi edrych ar yr hyn
sydd wedi digwydd dros y flwyddyn
ddiwethaf.
Dyma'r hyn a ddarganfuwyd gan y Cyngor.
 Y llynedd, gofynnodd 2,661 o bobl
am help y Cyngor gyda'u problemau
tai
2,661
 Derbyniodd bron tri chwarter o'r
bobl hyn gymorth a oedd wedi'u
hatal rhag bod yn ddigartref
3 in 4
 Mae mwy o bobl yn rhentu cartref
gan Landlord Preifat na'r rheiny sy'n
rhentu cartref gan y Cyngor
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Y SEFYLLFA BRESENNOL
(PARHAD)

 Nid yw llawer o bobl yn ennill digon o
arian i allu fforddio i rentu yn
Abertawe

 Nid oes digon o dai un ystafell wely
ar gael ar gyfer y bobl sydd eu
hangen

 Mae'r budd-daliadau sy'n helpu pobl
i dalu tuag at y rhent wedi lleihau
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Y SEFYLLFA BRESENNOL AR GYFER POBL
DDIGARTREF (PARHAD)
Roedd y Cyngor hefyd am wybod pam
mae pobl yn dod yn ddigartref
Dyma rai o'r prif resymau pam
mae pobl yn ddigartref:

 Landlord yn gofyn iddynt adael

 Rhieni neu berthnasau’n gofyn
iddynt adael

 Cam-drin Domestig
Cam-drin domestig yw partner neu
gyn-bartner, neu berson arall yn
eich teulu, yn achosi niwed i chi.
Gall niwed fod yn niwed corfforol
neu yn niwed emosiynol.
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Y SEFYLLFA BRESENNOL
(PARHAD)
Rhai o'r rhesymau pam mae pobl yn ddigartref
(parhad)

 Gadael y carchar heb unrhyw le i
aros

 Perthynas â phartner yn chwalu
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YR HYN Y MAE LLYWODRAETH
CYMRU AM I'R CYNGOR EI WNEUD
Mae Llywodraeth Cymru am i'r Cyngor roi
mwy o help i
 bobl sy'n cysgu ar y stryd

 Pobl ifanc gyda phroblemau tai

 Pobl gyda phroblemau iechyd meddwl
yn ogystal â phroblemau tai

Mae Llywodraeth Cymru hefyd am i'r
Cyngor ddefnyddio Landlordiaid Preifat i
helpu pobl sydd â phroblemau tai.
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LEFELAU DIGARTREFEDD YN Y DYFODOL
Mae'r cyngor wedi gofyn: "A fydd mwy o bobl
ddigartref yn y dyfodol?"
Mae 8 peth sy'n golygu y gallai mwy o bobl
ddod yn ddigartref
1. Rhestrau aros hir am dŷ Cyngor

2. Dim digon o fflatiau un ystafell wely

3. Llawer mwy o bobl sydd angen cefnogaeth

4. Mwy o bobl yn cysgu ar y stryd

5. Newidiadau i fudd-daliadau pobl e.e.
Credyd Cynhwysol, Treth Ystafell Wely
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LEFELAU DIGARTREFEDD YN Y DYFODOL (PARHAD)
8 peth sy'n golygu y gallai mwy o bobl
ddod yn ddigartref (parhad)

6. Mwy o bobl sydd angen cyngor ar ddyled
a bydd-daliadau

7. Mwy o bobl yn dioddef o salwch iechyd
meddwl

8. Mwy o bobl hŷn sydd angen symyd
oherwydd salwch
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Y STRATEGAETH
Mae gan Strategaeth y Cyngor 5 Amcan.
Amcan yw rhywbeth rydym am ei wneud.
5 AMCAN Y STRATEGAETH
1. Sicrhau bod pawb yn cael cyfle i ddweud
eu dweud ynghylch sut mae'r Cyngor yn
gwneud pethau
2. Sicrhau bod pobl yn cael help yn gynnar
i'w hatal rhag bod yn ddigartref
3. Sicrhau bod digon o dai i bawb

4. Sicrhau bod pobl yn cael yr help iawn ar
yr amser iawn

5. Sicrhau bod pobl sy'n cysgu ar y stryd yn
cael cymaint o help â phosib
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GWIRIO'R HYN SYDD WEDI'I WNEUD
Sut bydd y Cyngor yn sicrhau bod y
Strategaeth yn gwneud gwahaniaeth?

Bydd y Cyngor yn gwirio'r Cynllun
Gweithredu'n ofalus i sicrhau ei fod yn
helpu pobl yn Abertawe

Pob blwyddyn bydd y Cyngor yn
ysgrifennu adroddiad sy'n esbonio
faint o waith a wnaed yn y Strategaeth
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CYDRADDOLDEBAU

Ystyr Cydraddoldeb yw pobl yn
cael yr un pethau heb gael eu
heithrio.

Gwiriwyd y Strategaeth i sicrhau y
bydd y Cyngor yn trin pobl yn
gyfartal.
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RHESTR O EIRIAU
Strategaeth
Cynllun
Gweithredu
Cysgu ar y stryd
Opsiynau Tai

Cronfa Atal
Digartrefedd
Landlord Preifat
Cam-drin
Domestig
Amcan
Cydraddoldeb

Cynllun sy'n dweud wrthych yr hyn rydym
am ei wneud
Dweud wrthych sut rydym yn mynd i
wneud rhywbeth
Cysgu yn yr awyr agored neu mewn
adeiladau gwag
Swyddfa'r Cyngor ar y Stryd Fawr yn
Abertawe lle gall pobl ddigartref fynd am
gyngor a chefnogaeth
Arian i helpu pobl i dalu am bethau fel
rhent ymlaen llaw neu ôl-ddyledion
aelod o'r cyhoedd neu gwmni preifat sy'n
berchen ar dŷ ac yn ei osod ar rent i bobl
Partner neu gyn-bartner, neu rywun arall
yn eich teulu, yn achosi niwed i chi. Gall y
niwed fod yn gorfforol neu yn emosiynol
Rhywbeth rydym am ei wneud
Pawb yn cael yr hawl i gael yr un pethau
heb gael eu heithrio

Page 18

