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Cyflwyniad 
 

Mae’r rhaglen Grant Cymorth Tai yn rhaglen gan Lywodraeth Cymru sy’n helpu tua 60,000 o bobl i 
fyw’n annibynnol bob blwyddyn. Mae’r rhaglen yn cynnig cymorth hanfodol i bobl sy’n wynebu 
amgylchiadau anodd iawn. Mae’n helpu rhai o bobl mwyaf agored i niwed Cymru i fyw’n annibynnol 
yn eu cartrefi eu hunain neu mewn tai â chymorth. 
 
Rhaglen ymyrraeth gynnar yw hon sy’n atal pobl rhag dod yn ddigartref neu sy’n helpu pobl ddigartref 
i ddod o hyd i lety ac aros yn y llety hwnnw. Mae’n helpu pobl agored i niwed i fynd i’r afael â’u 
problem neu broblemau lluosog, fel dyled, cyflogaeth, rheoli tenantiaeth, camddefnyddio sylweddau, 
trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol, a materion iechyd meddwl. Mae’r 
cymorth yn cael ei deilwra ar gyfer anghenion pobl, e.e. help i ddelio â phroblemau iechyd meddwl 
a/neu gamddefnyddio sylweddau, help i wella eu hiechyd a lles a/neu help i symud ymlaen i gael 
swydd neu gyfle hyfforddiant neu i fyw’n agosach at y cyfleoedd hyn. 
 
Mae cymorth yn gysylltiedig â thai yn cael ei roi er mwyn helpu pobl agored i niwed i ddatblygu neu 
gynnal y sgiliau a’r hyder sydd eu hangen i fyw mor annibynnol â phosibl. Mae atal digartrefedd wrth 
galon y rhaglen. Gellir cynnig cymorth i unrhyw un sy’n gymwys, ni waeth pa fath o ddaliadaeth sydd 
ganddo neu ddiffyg daliadaeth. 
 
Mae’r rhaglen Grant Cymorth Tai yn Wrecsam yn ariannu cynlluniau cymorth tai ar gyfer amrediad 
eang o grwpiau o gleientiaid, gan gynnwys pobl hŷn; pobl ifanc; pobl â phroblemau camddefnyddio 
sylweddau, iechyd meddwl neu droseddu; pobl ag anableddau corfforol neu ddysgu a phobl 
ddigartref. Gellir darparu gwasanaethau mewn gwahanol ffyrdd, gan gynnwys cymorth yn ôl yr angen 
(sy’n cael ei gynnig yng nghartrefi pobl), llety â chymorth dros dro neu hosteli.   
 
Mae’r cynlluniau yn cael eu hariannu naill ai’n gyfan gwbl neu’n rhannol drwy’r Grant Cymorth Tai 
gan Lywodraeth Cymru. Nod yr arian yw darparu cymorth tai cymwys ac er na ellir darparu gofal 
personol neu ofal iechyd drwy’r Grant Cymorth Tai, mae’n bosibl bod nifer o’r cynlluniau a restrir yma 
yn darparu’r math hwn o gymorth gyda nawdd gan asiantaeth arall. 

Mae gan bob un o’r cynlluniau a restrir gontract gyda’r tîm Grant Cymorth Tai i ddarparu 
cymorth tai. Bydd gan bob darparwr ei bolisïau cymhwysedd, asesu a dyrannu sy’n 

benodol i’w gynlluniau.   

Mae’n rhaid i’r holl atgyfeiriadau ar gyfer cynlluniau’r Grant Cymorth Tai fynd drwy’r Porth  
(housingsupportgateway@wrexham.gov.uk), oni nodir yn wahanol, a bydd Swyddog y 
Porth yn dyrannu’r gwasanaeth mwyaf priodol ar ôl asesu’r anghenion cymorth yn yr 

atgyfeiriad.   
 
I gael rhagor o wybodaeth am gynlluniau unigol, cysylltwch â’r gwasanaeth yn uniongyrchol gan 
ddefnyddio’r manylion cyswllt a restrir ar gyfer y cynllun hwnnw.   
 
Os oes gennych unrhyw ymholiadau cyffredinol am gynlluniau’r Grant Cymorth Tai, mae croeso i chi 
gysylltu â’r Tîm Grant Cymorth Tai yn y cyfeiriad canlynol: 
 
Tîm Grant Cymorth Tai a Datblygu, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Ffordd Rhuthun, Wrecsam, 
LL13 7TU. 
 
E-bost:  HousingSupportGrants@wrexham.gov.uk / 
 housingsupportgateway@wrexham.gov.uk 

mailto:housingsupportgateway@wrexham.gov.uk
mailto:HousingSupportGrants@wrexham.gov.uk
mailto:housingsupportgateway@wrexham.gov.uk
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Menywod sy’n dioddef Cam-drin Domestig 

Teitl y Cynllun Lloches i Fenywod  
Enw’r Sefydliad Uned Ddiogelwch Cam-drin Domestig (DASU)  
Enw Cyswllt Carolyn Hodrien 
Cyfeiriad Cyswllt 47- 49 Stryt y Brenin, Wrecsam LL11 1HR 
Rhif ffôn 01978 310203 
E-bost wrexham@dasunorthwales.co.uk  
Gwefan https://dasunorthwales.co.uk/    
Grŵp Cleientiaid Menywod sy’n dioddef cam-drin domestig 
Cymhwysedd Menywod sy’n ffoi rhag gam-drin domestig 
Ardal Weithredol Wrecsam ac ardaloedd eraill 
Math o Gynllun Mynediad uniongyrchol  
Capasiti’r Cynllun 5 uned 
Disgrifiad o’r Gwasanaeth Mae ein lloches yn cynnig llety diogel, dros dro i fenywod a phlant. 

Rydym yn darparu llety, cyngor, gwybodaeth, cymorth emosiynol ac 
ymarferol yn y meysydd canlynol: adfer ar ôl cam-drin domestig, iechyd 
a lles, opsiynau tai tymor hir, budd-daliadau, materion cyfreithiol, ac 
unrhyw gymorth arall sydd ei angen yn ystod yr arhosiad yn y lloches.    

 
 Ar hyn o bryd mae’r Gwasanaeth Ymyrraeth mewn Argyfwng ar gael 
drwy apwyntiad yn unig. Y gwasanaeth hwn yw’r pwynt cyswllt cyntaf ar 
gyfer unrhyw un sy’n chwilio am gymorth neu gyngor ar gam-drin 
domestig. Rydym yn cynnig cymorth emosiynol ac ymarferol, gan 
gynnwys rhai eitemau ‘caledu’ targedau er mwyn helpu pobl i gadw’n 
ddiogel yn eu cartref. Mae’n bosibl y byddwn hefyd yn gofyn cyfres o 
gwestiynau i chi er mwyn asesu’r risg o niwed parhaus ac i gael rhagor o 
wybodaeth er mwyn ein helpu ni i baratoi pecyn cymorth. Gallwn roi 
cyngor ar beth i’w wneud nesaf a helpu pobl i gadw’n ddiogel. 

 

Teitl y Cynllun Prosiect Aster Hope  
Enw’r Sefydliad Hafan Cymru 
Enw Cyswllt Emma Wood 
Cyfeiriad Cyswllt Fflat 1, Bryn End, Y Stryd Fawr, Rhiwabon, Wrecsam LL14 6ND 
Rhif ffôn 01978 823123 
E-bost Emma.wood@hafancymru.co.uk   
Gwefan www.hafancymru.co.uk  
Grŵp Cleientiaid Menywod sy’n dioddef cam-drin domestig 
 Dynion sy’n dioddef cam-drin domestig 
Cymhwysedd Yn cynnig cymorth yn ôl yr angen i ddynion a menywod agored i niwed 

sydd ag angen yn ymwneud â thai ac sy’n dioddef neu wedi dioddef 
cam-drin domestig ac sydd ag anghenion cymorth tenantiaeth.  

Ardal Weithredol Wrecsam a Sir y Fflint 
Math o Gynllun Cymorth yn ôl yr angen 
Capasiti’r Cynllun 44 
Disgrifiad o’r Gwasanaeth Mae ein prosiect Cymorth yn ôl yr angen yn darparu cymorth yn 

gysylltiedig â thai i ddynion a menywod agored i niwed sydd â 
phlant/neu heb blant yn eu cartref eu hunain. 
 Y nod yw galluogi pobl i gadw a chynnal eu tenantiaethau presennol a 
hybu llety newydd sy’n gynaliadwy yn ariannol.   

 
 
 
 

mailto:wrexham@dasunorthwales.co.uk
https://dasunorthwales.co.uk/
mailto:Emma.wood@hafancymru.co.uk
http://www.hafancymru.co.uk/
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Teitl y Cynllun Llety Lloches Gwasgaredig 
Enw’r Sefydliad Hafan Cymru 
Enw Cyswllt Emma Wood 
Cyfeiriad Cyswllt Fflat 1, Bryn End, Y Stryd Fawr, Rhiwabon, Wrecsam LL14 6ND 
Rhif ffôn 01978 823123 
E-bost Emma.wood@hafancymru.co.uk   
Gwefan www.hafancymru.co.uk  
Grŵp Cleientiaid Menywod sy’n dioddef cam-drin domestig 
 Dynion sy’n dioddef cam-drin domestig 
Cymhwysedd Dynion neu fenywod 16 oed neu throsodd (sengl neu gyda phlant) sy’n 

agored i niwed, y mae angen cymorth arnynt ac sydd naill ai wedi 
cyfeirio eu hunain neu wedi cael eu hatgyfeirio gan asiantaethau 
proffesiynol amrywiol fel y Gwasanaethau Cymdeithasol, meddygon 
teulu, Swyddogion Tai.  

Ardal Weithredol Bwrdeistref Sirol Wrecsam 
Math o Gynllun Llety lloches mynediad uniongyrchol 
Capasiti’r Cynllun 3 
Disgrifiad o’r Gwasanaeth Darpariaeth llety mynediad uniongyrchol i bobl sy’n dioddef cam-drin 

domestig.   
 Mae Hafan Cymru yn darparu tai â chymorth dros dro i fenywod a 

dynion o bob oedran a’u plant (os yn gymwys) sy’n ffoi rhag cam-drin 
domestig, er mwyn eu cynorthwyo i ateb eu hanghenion a’u galluogi i 
ddatblygu’r annibyniaeth angenrheidiol i reoli eu bywydau eu hunain. 

 
 
 

Teitl y Cynllun Cynllun Llety Gwasgaredig 
Enw’r Sefydliad Hafan Cymru 
Enw Cyswllt Emma Wood 
Cyfeiriad Cyswllt Fflat 1, Bryn End, Y Stryd Fawr, Rhiwabon, Wrecsam LL14 6ND 
Rhif ffôn 01978 823123 
E-bost Emma.wood@hafancymru.co.uk   
Gwefan www.hafancymru.co.uk  
Grŵp Cleientiaid Menywod sy’n dioddef cam-drin domestig 
Cymhwysedd Menywod 16 oed a throsodd (sengl neu gyda phlant) sy’n agored i 

niwed, y mae angen cymorth arnynt ac sydd naill wedi cyfeirio eu hunain 
neu wedi cael eu hatgyfeirio gan asiantaethau proffesiynol amrywiol fel y 
Gwasanaethau Cymdeithasol, meddygon teulu, Swyddogion Tai. 

Ardal Weithredol Bwrdeistref Sirol Wrecsam 
Math o Gynllun Cymorth yn seiliedig ar lety 
Capasiti’r Cynllun 2 
Disgrifiad o’r Gwasanaeth Mae Hafan Cymru yn gweithio gyda menywod o bob oed a’u plant (os 

yn gymwys) y mae angen cymorth arnynt neu dai â chymorth, i’w 
cynorthwyo i ateb eu hanghenion a’u galluogi i ddatblygu’r annibyniaeth 
angenrheidiol i reoli eu bywydau eu hunain. 

 
 
 
 
  

mailto:Emma.wood@hafancymru.co.uk
http://www.hafancymru.co.uk/
mailto:Emma.wood@hafancymru.co.uk
http://www.hafancymru.co.uk/
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Dynion sy’n dioddef Cam-drin Domestig 
 

Teitl y Cynllun Prosiect Aster Hope  
Enw’r Sefydliad Hafan Cymru 
Enw Cyswllt Emma Wood 
Cyfeiriad Cyswllt Fflat 1, Bryn End, Y Stryd Fawr, Rhiwabon, Wrecsam LL14 6ND 
Rhif ffôn 01978 823123 
E-bost Emma.wood@hafancymru.co.uk   
Gwefan www.hafancymru.co.uk  
Grŵp Cleientiaid Menywod sy’n dioddef cam-drin domestig 
 Dynion sy’n dioddef cam-drin domestig 
Cymhwysedd Yn cynnig cymorth yn ôl yr angen i ddynion a menywod agored i niwed 

sydd ag angen yn ymwneud â thai ac sy’n dioddef neu wedi dioddef 
cam-drin domestig ac sydd ag anghenion cymorth tenantiaeth.  

Ardal Weithredol Wrecsam a Sir y Fflint 
Math o Gynllun Cymorth yn ôl yr angen 
Capasiti’r Cynllun 44 
Disgrifiad o’r Gwasanaeth Mae ein prosiect Cymorth yn ôl yr angen yn darparu cymorth yn 

gysylltiedig â thai i ddynion a menywod agored i niwed sydd â 
phlant/neu heb blant yn eu cartref eu hunain. 
 Y nod yw galluogi pobl i gadw a chynnal eu tenantiaethau presennol a 
hybu llety newydd sy’n gynaliadwy yn ariannol.   

 
 
 

Teitl y Cynllun Llety Lloches Gwasgaredig 
Enw’r Sefydliad Hafan Cymru 
Enw Cyswllt Emma Wood 
Cyfeiriad Cyswllt Fflat 1, Bryn End, Y Stryd Fawr, Rhiwabon, Wrecsam LL14 6ND 
Rhif ffôn 01978 823123 
E-bost Emma.wood@hafancymru.co.uk   
Gwefan www.hafancymru.co.uk  
Grŵp Cleientiaid Menywod sy’n dioddef cam-drin domestig 
 Dynion sy’n dioddef cam-drin domestig 
Cymhwysedd Dynion neu fenywod 16 oed neu throsodd (sengl neu gyda phlant) sy’n 

agored i niwed, y mae angen cymorth arnynt ac sydd naill ai wedi 
cyfeirio eu hunain neu wedi cael eu hatgyfeirio gan asiantaethau 
proffesiynol amrywiol fel y Gwasanaethau Cymdeithasol, meddygon 
teulu, Swyddogion Tai.  

Ardal Weithredol Bwrdeistref Sirol Wrecsam 
Math o Gynllun Llety lloches mynediad uniongyrchol 
Capasiti’r Cynllun 3 
Disgrifiad o’r Gwasanaeth Darpariaeth llety mynediad uniongyrchol i bobl sy’n dioddef cam-drin 

domestig.   
 Mae Hafan Cymru yn darparu tai â chymorth dros dro i fenywod a 

dynion o bob oedran a’u plant (os yn gymwys) sy’n ffoi rhag cam-drin 
domestig, er mwyn eu cynorthwyo i ateb eu hanghenion a’u galluogi i 
ddatblygu’r annibyniaeth angenrheidiol i reoli eu bywydau eu hunain. 

 
 
  

mailto:Emma.wood@hafancymru.co.uk
http://www.hafancymru.co.uk/
mailto:Emma.wood@hafancymru.co.uk
http://www.hafancymru.co.uk/
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Pobl ag Anableddau Dysgu 
 
 

Teitl y Cynllun Gwasanaeth Anabledd Dysgu – cartrefi grŵp 24 awr 
Enw’r Sefydliad Gwasanaethau i Oedolion, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 
Cyswllt  I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r Tîm Ymateb Cychwynnol - 

01978 292066 
E-bost irt@wrexham.gov.uk 
Grŵp Cleientiaid Pobl ag anableddau dysgu 
Cymhwysedd Pobl ag anabledd dysgu sydd wedi cael eu hadnabod gan Ofal 

Cymdeithasol Oedolion 
Ardal Weithredol Bwrdeistref Sirol Wrecsam 
Math o Gynllun Llety yn seiliedig ar gymorth 
Disgrifiad o’r Gwasanaeth Eiddo â chymorth 24 awr a gynlluniwyd i gynnig cyfuniad o ofal personol 

a chymorth tenantiaeth i gleientiaid sydd wedi cael eu hasesu fel rhai y 
mae angen cymorth yn y gymuned arnynt.  Dim ond y rhai y mae angen 
cymorth tenantiaeth arnynt a gaiff eu hariannu gan y Grant Cymorth Tai. 
Mae tenantiaid yn cael eu hannog a’u galluogi i gymryd rôl weithredol yn 
eu tenantiaeth ac maent yn derbyn hyfforddiant sgiliau bywyd, cymorth i 
hawlio budd-daliadau, delio ag asiantaethau allanol, rheoli arian, ac ati. 

 
 
 

Teitl y Cynllun Allgymorth 
Enw’r Sefydliad Independent Living Wrexham Ltd 
Enw Cyswllt Audra West 
Cyfeiriad Cyswllt Independent Living Wrexham, Tŷ Bromfield, Ellice Way, Wrecsam  
 LL13 7YW 
Rhif ffôn 01978 365040 
Grŵp Cleientiaid Pobl ag anableddau dysgu neu oedolion agored i niwed sydd wedi cael 

eu hasesu gan Independent Living Wrexham Ltd. 
Cymhwysedd Mae’r gwasanaeth hwn ar gyfer pobl ag anabledd dysgu ysgafn neu 

gymedrol, neu anhawster dysgu, neu sydd wedi cael eu hasesu gan 
Independent Living Ltd fel oedolion agored i niwed. Dylai fod ganddynt 
anghenion cymorth tenantiaeth sydd wedi’u hadnabod.   

Ardal Weithredol Bwrdeistref Sirol Wrecsam 
Math o Gynllun Cymorth yn ôl yr angen 
Capasiti’r Cynllun 45 
Disgrifiad o’r Gwasanaeth Mae cymorth yn cael ei ddarparu yng nghartrefi’r tenantiaid, er mwyn eu 

hannog a’u galluogi i gymryd rôl weithredol yn eu tenantiaeth. Maent yn 
cael hyfforddiant sgiliau bywyd, cymorth i hawlio budd-daliadau, delio ag 
asiantaethau allanol, rheoli arian, ac ati. 

 
 
 
 
  

mailto:irt@wrexham.gov.uk
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Teitl y Cynllun The Moorlands 
Enw’r Sefydliad Independent Living Wrexham Ltd 
Enw Cyswllt Audra West 
Cyfeiriad Cyswllt Independent Living Wrexham, Tŷ Bromfield, Ellice Way, Wrecsam  
 LL13 7YW 
Rhif ffôn 01978 365040 
Grŵp Cleientiaid Pobl ag anableddau dysgu neu oedolion agored i niwed sydd wedi cael 

eu hasesu gan Independent Living Ltd. 
Cymhwysedd Mae’r gwasanaeth hwn ar gyfer pobl ag anabledd dysgu ysgafn i 

gymedrol, neu anhawster dysgu, neu sydd wedi cael eu haesu gan 
Independent Living Options fel oedolyn agored i niwed. Dylai fod 
ganddynt anghenion cymorth tenantiaeth sydd wedi’u hadnabod, ond 
nad oes angen cymorth 24 awr y dydd arnynt.  

Ardal Weithredol Caia, Wrecsam 
Math o Gynllun Llety â Chymorth 
Capasiti’r Cynllun 10 
Disgrifiad o’r Gwasanaeth Bydd y cynllun yn darparu cymorth i hyd at 2 flynedd mewn llety dros dro 

sy’n cynnwys 8 fflat un-ystafell hunangynhaliol a 2 fflat hunangynhaliol, 
sydd oll yn cynnwys larwm cymunedol.  Bydd y staff cymorth yn cynnig 
cymorth ac arweiniad gyda sgiliau bywyd a fydd yn annog annibyniaeth 
ac yn galluogi defnyddwyr gwasanaeth i gynnal eu tenantiaethau yn 
Moorlands ac mewn sefyllfaoedd tai cyffredinol yn y dyfodol. 
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Pobl â Phroblemau Iechyd Meddwl 
 
 

Teitl y Cynllun Gwasanaeth Cyswllt Wrecsam 
Enw’r Sefydliad Hafal 
Enw Cyswllt Amanda Jones neu Karen Edwards 
Cyfeiriad Cyswllt d/o 21 Barter Court, Hightown, Wrecsam LL13 8QT  
Rhif ffôn 01978 310936 
Grŵp Cleientiaid Pobl ddigartref/neu bobl a allai fynd yn ddigartref ag anghenion iechyd 

meddwl. 
Cymhwysedd Pobl ddigartref/neu bobl a allai fynd yn ddigartref ag anghenion iechyd 

meddwl sy’n cael eu dyrannu drwy’r Porth Dewisiadau Tai. 
Ardal Weithredol Bwrdeistref Sirol Wrecsam 
Math o Gynllun Gwaith allgymorth sy’n cefnogi’r Tîm Dewisiadau Tai gydag 

atgyfeiriadau iechyd meddwl. 
Disgrifiad o’r Gwasanaeth Gweithio’n agos gyda’r Timau Dewisiadau Tai ac Allgymorth Cysgu 

Allan, darparu cyswllt â’r gwasanaethau iechyd meddwl arbenigol a dod 
â’r gwasanaethau ynghyd i wneud gwaith achosion cymhleth. 

 
 
 

Teitl y Cynllun WOTS (Cymorth Allgymorth Tenantiaethau Wrecsam) 
Enw’r Sefydliad Hafal 
Enw Cyswllt Karen Edwards 
Cyfeiriad Cyswllt 21 Barton Court, Hightown, Wrecsam LL13 8QT  
Rhif ffôn 01978 310936 
Grŵp Cleientiaid Pobl â phroblemau iechyd meddwl difrifol a pharhaus 
Cymhwysedd Pobl â phroblemau iechyd meddwl sydd wedi cael eu hatgyfeirio gan y 

Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol /ysbyty, drwy’r Porth. 
Ardal Weithredol Hightown, Wrecsam 
Math o Gynllun Cymorth yn ôl yr angen i bobl yn eu cartrefi eu hunain 
Disgrifiad o’r Gwasanaeth Nod y gwasanaeth yw helpu pobl i gynnal eu tenantiaethau drwy 

ddarparu cymorth yn gysylltiedig â thai sy’n cynnwys trefnu mynediad i 
wasanaethau/asiantaethau eraill; dysgu sgiliau bywyd gyda’r nod o’u 
galluogi i fyw’n annibynnol; annog cysylltiadau cymdeithasol; cyngor ar 
faterion ariannol a chyllidebu; cymorth â chyflwr yr eiddo gan gynnwys 
atgyweirio, glanhau, diogelwch a chwnsela cyffredinol.   
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Teitl y Cynllun Llety â Chymorth 
Enw’r Sefydliad Hafal 
Enw Cyswllt Gareth Hughes neu Karen Edwards 
Cyfeiriad Cyswllt 12 Salisbury Road, Hightown, Wrecsam LL13 7AS 
 25 Foster Road, Rhosddu, Wrecsam LL11 2LT 
 132 Ffordd Rhiwabon, Wrecsam LL13 7RA 
Rhif ffôn Salisbury Road: 01978 264770 / Foster Road: 01978 365027 
Grŵp Cleientiaid Pobl ag anghenion iechyd meddwl difrifol a pharhaus/anghenion 

cymhleth 
Cymhwysedd Mae’r cynllun yn agored i oedolion ag anghenion iechyd meddwl 

parhaus. Bydd cleientiaid fel arfer yn cael eu hatgyfeirio drwy’r Tîm 
Iechyd Meddwl Cymunedol. 

Ardal Weithredol Canol tref Wrecsam 
Math o Gynllun Llety yn seiliedig ar gymorth 
Capasiti’r Cynllun 14 
Disgrifiad o’r Gwasanaeth Mae’r cynllun yn cynnig llety yn seiliedig ar gymorth dwys lle ceir 

amgylchedd cefnogol er mwyn hybu annibyniaeth unigolion drwy gynnig 
cymorth â sgiliau bywyd, cyllidebu, sgiliau gwaith tŷ a sgiliau 
cymdeithasol. Darperir y gwasanaeth rhwng 9am ac 8pm, 7 diwrnod yr 
wythnos, gan gynnwys penwythnosau a gwyliau’r banc. 

 
 
 

Teitl y Cynllun Gwasanaeth Adferiad – Cynllun Allgymorth 
Enw’r Sefydliad Gwasanaethau Darparwr Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam (Gofal 

Cymdeithasol) 
Enw Cyswllt David Martin / Netty Hewitson 
Cyfeiriad Cyswllt  Gwasanaeth Adferiad, Greenacres, 67 Ffordd Rhosddu, Wrecsam 
  LL11 2NW  
Rhif ffôn 01978 298516 
E-bost recoveryservice@wrexham.gov.uk 
Grŵp Cleientiaid Pobl â phroblemau iechyd meddwl  
Cymhwysedd Pobl â phroblemau iechyd meddwl sydd wedi cael eu cyfeirio gan y 

gweithwyr proffesiynol Iechyd Meddwl. 
Ardal Weithredol Bwrdeistref Sirol Wrecsam 
Math o Gynllun Cymorth yn ôl yr angen i bobl yn eu cartrefi eu hunain 
Disgrifiad o’r Gwasanaeth Mae’r gwasanaeth yn cynnig cymorth hyblyg yn ôl yr angen i bobl yn eu 

cartrefi eu hunain. Mae’r cymorth yn cynnwys sgiliau bywyd, cyllidebu, 
sgiliau gwaith tŷ, sgiliau cymdeithasol; ac yn hybu annibyniaeth.   

 
  

mailto:recoveryservice@wrexham.gov.uk
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Teitl y Cynllun Gwasanaeth Adferiad – Cynllun Byw â Chymorth 
Enw’r Sefydliad Gwasanaethau Darparwr Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam (Gofal 

Cymdeithasol) 
Enw Cyswllt David Martin / Netty Hewitson 
Cyfeiriad Cyswllt  Gwasanaeth Adferiad, Greenacres, 67 Ffordd Rhosddu, Wrecsam  
 LL11 2NW  
Rhif ffôn 01978 298516 
E-bost recoveryservice@wrexham.gov.uk 
Gwefan www.wrexham.gov.uk  
Grŵp Cleientiaid Pobl â phroblemau iechyd meddwl  
Cymhwysedd Pobl â phroblemau iechyd meddwl sydd wedi cael eu cyfeirio gan y 

gweithwyr proffesiynol Iechyd Meddwl. 
Ardal Weithredol Bwrdeistref Sirol Wrecsam 
Math o Gynllun Gwasanaeth llety yn seiliedig ar gymorth 
Disgrifiad o’r Gwasanaeth Mae’r gwasanaeth yn cynnig cymorth i grŵp o unigolion mewn tŷ a 

rennir. Bydd y cymorth yn amrywio o gymorth 24 awr gan gynnwys 
cymorth dros nos am gyfnod amser penodol, neu gymorth dyddiol, yn 
dibynnu ar anghenion yr unigolion. Mae’r cymorth yn cynnwys sgiliau 
bywyd, cyllidebu, sgiliau gwaith tŷ, sgiliau cymdeithasol; ac yn hybu 
annibyniaeth.   

 
 

Teitl y Cynllun Gwasanaeth Adferiad – Cynllun Fflatiau â Chymorth 
Enw’r Sefydliad Gwasanaethau Darparwr Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam (Gofal 

Cymdeithasol) 
Enw Cyswllt David Martin / Netty Hewitson 
Cyfeiriad Cyswllt  Gwasanaeth Adferiad, Greenacres, 67 Ffordd Rhosddu, Wrecsam  
 LL11 2NW  
Rhif ffôn 01978 298516 
E-bost recoveryservice@wrexham.gov.uk 
Gwefan www.wrexham.gov.uk  
Grŵp Cleientiaid Pobl â phroblemau iechyd meddwl  
Cymhwysedd Pobl â phroblemau iechyd meddwl sydd wedi cael eu cyfeirio gan 

weithwyr proffesiynol Iechyd Meddwl. 
Ardal Weithredol Rhostyllen, Wrecsam 
Math o Gynllun Gwasanaeth cymorth dros dro yn seiliedig ar lety 
Capasiti’r Cynllun 6 
Disgrifiad o’r Gwasanaeth Bydd y cynllun yn cefnogi pobl sy’n gwella ar ôl cael problemau iechyd 

meddwl ac sy’n barod i symud i fyw’n fwy annibynnol. Gallent fod yn 
ddigartref yn dilyn cyfnod yn yr ysbyty, neu wedi bod yn byw mewn llety 
â chymorth mwy dwys. Darperir hyd at 10 awr o gymorth yr wythnos 
gan staff a fydd ar gael yn y cynllun ar adeg sy’n addas i’r tenant. Mae’r 
llety yn cynnwys fflatiau hunangynhaliol 1 ystafell wely, lle gall pobl fyw 
am hyd at 2 flynedd ac mae’r cymorth yn cynnwys sgiliau bywyd, 
cyllidebu, sgiliau gwaith tŷ a sgiliau cymdeithasol, gan baratoi pobl ar 
gyfer annibyniaeth.   

 
 
 
 
 
  

mailto:recoveryservice@wrexham.gov.uk
http://www.wrexham.gov.uk/
mailto:recoveryservice@wrexham.gov.uk
http://www.wrexham.gov.uk/
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Pobl â Phroblemau Alcohol, Pobl â Phroblemau Camddefnyddio Sylweddau,  
Pobl â Hanes o Droseddu  

 

Teitl y Cynllun Llety â Chymorth a Chymorth yn ôl yr angen 
Enw’r Sefydliad The Wallich 
Enw Cyswllt Shian Thomas, Rheolwr Prosiectau 
Cyfeiriad Cyswllt 31A Grosvenor Road, Wrecsam LL11 1BT 
Rhif ffôn 01978 357926 
E-bost Wrexhamdoorstop@thewallich.net 
Gwefan www.wallich.com  
Grŵp Cleientiaid Bydd y gwasanaeth yn darparu cymorth yn seiliedig ar lety a chymorth 

yn ôl yr angen i bobl ag anghenion camddefnyddio sylweddau, cyffuriau 
a /neu alcohol, gyda darpariaeth benodol i bobl sydd wedi troseddu, yn 
ogystal â phobl â phroblemau camddefnyddio sylweddau. 

Cymhwysedd Pobl sy’n gymwys ar gyfer gwasanaeth cymorth yn gysylltiedig â thai yn 
unol â Chanllawiau Ymarfer y Grant Cymorth Tai, Ebrill 2020 
• pobl 18 oed a throsodd 
• pobl ag anghenion cymorth yn gysylltiedig â chamddefnyddio 

sylweddau 
• pobl sydd â hanes o droseddu 
• pobl sydd mewn perygl o fynd yn ddigartref neu gael anawsterau yn 

gysylltiedig â thai. 
Ardal Weithredol Bwrdeistref Sirol Wrecsam 
Math o Gynllun Llety yn seiliedig ar gymorth a chymorth yn ôl yr angen 
Capasiti’r Cynllun Llety â chymorth: 

Mae elfen Llety â Chymorth y gwasanaeth yn cynnwys 18 uned 
hunangynhaliol, wedi’u dodrefnu, ar draws Bwrdeistref Sirol Wrecsam. 
Bydd y darparwr cymorth yn llunio cytundebau rheoli gyda landlordiaid 
yr eiddo hyn. 
Ar unrhyw adeg, bydd o leiaf 14 o’r unedau hyn yn darparu cymorth i 
bobl sydd â phroblemau camddefnyddio sylweddau sylweddol (yn 
ymwneud â chamddefnyddio cyffuriau neu alcohol neu’r ddau) a phobl 
sy’n gadael y carchar sydd â hanes o droseddu neu sydd mewn perygl o 
aildroseddu.  

 Cymorth yn ôl yr angen: 
 Bydd o leiaf 42 uned o gymorth yn ôl yr angen ar gael ac yn cael eu 
darparu i ddefnyddwyr gwasanaeth yn eu llety eu hunain ar draws 
Bwrdeistref Sirol Wrecsam. 
 Ar unrhyw adeg, bydd o leiaf 30 o’r unedau hyn yn darparu cymorth i 
bobl sydd â phroblemau camddefnyddio sylweddau sylweddol (yn 
ymwneud â chamddefnyddio cyffuriau neu alcohol neu’r ddau) a phobl â 
hanes o droseddu neu sydd mewn perygl o droseddu. 

  

mailto:Wrexhamdoorstop@thewallich.net
http://www.wallich.com/
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Disgrifiad o’r Gwasanaeth Gwasanaeth yn y gymuned, sy’n cynnig cymorth yn gysylltiedig â thai 

gyda’r nod o helpu pobl yn eu tenantiaethau. Mae hyn yn cynnwys 
cymorth â materion yn ymwneud â diogelwch y cartref, gwaith trwsio, 
hyfforddiant sgiliau bywyd, cyllidebu, delio ag anghydfod rhwng 
cymdogion a sut i gael cymorth proffesiynol. 

 Mae’r Cymorth yn ôl yr angen yn cael ei ddarparu yn llety’r bobl eu 
hunain er mwyn lleihau’r risg o ddigartrefedd drwy roi’r sgiliau sydd eu 
hangen arnynt i gadw eu tenantiaethau.  

 Bydd hyd y cymorth yn amrywio yn dibynnu ar anghenion yr unigolyn a 
bydd yn canolbwyntio ar alluogi pobl i symud i fyw’n annibynnol. Yn 
gyffredinol, y cyfnod hiraf y gellir darparu cymorth fydd 2 flynedd, er 
mwyn osgoi creu dibyniaeth ar y gwasanaeth: os bydd rhywun yn 
debygol o fod angen cymorth am gyfnod hirach na 2 flynedd dylid trafod 
yr achos gyda’r Tîm Grant Cymorth Tai a Datblygu a’r Swyddog Porth 
Cymorth Tai. 
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Pobl ag Anableddau Corfforol a/neu Synhwyraidd 
 

Teitl y Cynllun Holly Leigh Court 
Enw’r Sefydliad Gwasanaethau Oedolion Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 
Cyswllt  I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r Tîm Ymateb Cychwynnol - 

01978 292066 
E-bost irt@wrexham.gov.uk 
Grŵp Cleientiaid Pobl ag anabledd dysgu y mae angen cymorth arnynt 
Cymhwysedd Pobl ag anableddau corfforol sydd wedi’u hadnabod gan Ofal 

Cymdeithasol Oedolion CBSW 
Ardal Weithredol Bwrdeistref Sirol Wrecsam 
Math o Gynllun Cymorth yn seiliedig ar lety 
Capasiti’r Cynllun 6 
Disgrifiad o’r Gwasanaeth Darperir cymorth mewn tai a rennir ar ffurf cymysgedd o ofal personol a 

chymorth tai. Ariennir yr elfen olaf drwy’r Grant Cymorth Tai.  Mae 
tenantiaid yn cael eu hannog a’u galluogi i gynnal eu tenantiaethau drwy 
dderbyn hyfforddiant sgiliau bywyd, cymorth i gyllidebu, hawlio budd-
daliadau a gofalu am eu llety drwy lanhau ystafelloedd eu tenantiaeth ac 
ardaloedd cyffredin. 

 
 
 
 
 
 
  

mailto:irt@wrexham.gov.uk


 

16 

 

Pobl Ifanc ag Anghenion Cymorth 
 

Teitl y Cynllun Foyer 
Enw’r Sefydliad Cymdeithas Tai Clwyd Alyn 
Enw Cyswllt Tom Humphriss, Uwch Swyddog Prosiect  
 neu Dawn Grant, Rheolwr Byw â Chymorth 
Cyfeiriad Cyswllt Adeilad y Foyer Wrecsam, Crescent Road, Wrecsam LL13 8HF 
Rhif ffôn 01978 262222 
E-bost tom.humphriss@clwydalyn.co.uk neu dawn.grant@clwydalyn.co.uk  
Gwefan www.clwydalyn.co.uk  
Grŵp Cleientiaid Pobl ifanc sengl ddigartref y mae angen cymorth arnynt a phobl ifanc sy’n 

gadael gofal  
 Pobl ddigartref neu bobl a allai fynd yn ddigartref y mae angen cymorth arnynt 
Cymhwysedd Pobl ifanc sengl rhwng 16 a 25 oed, sy’n chwilio am lety ac sy’n barod i gael 

hyfforddiant i wella eu sgiliau bywyd a’u rhagolyglon.  Dylent fod yn ddiwaith 
neu mewn swydd cyflog isel, mewn hyfforddiant neu addysg bellach. Bydd yn 
rhaid i ymgeiswyr gwblhau ffurflen atgyfeirio’r Porth a gellir eu hatgyfeirio gan 
asiantaethau allanol hefyd lle bo’n bosibl. 

Ardal Weithredol Wrecsam 
Math o Gynllun Llety ar sail cymorth 
Capasiti’r Cynllun 18 uned  
Disgrifiad o’r Gwasanaeth Mae’r cynllun yn darparu llety ar ffurf ystafelloedd gwely unigol gydag 

ystafelloedd cawod en-suite a chegin ac ystafell fyw gyffredin. Bydd 
preswylwyr yn derbyn hyfforddiant a chyfleusterau cyfrifiadurol ac yn derbyn 
cymorth i’w helpu i fyw’n annibynnol. 

 

Teitl y Cynllun Hafan 
Enw’r Sefydliad Cymdeithas Tai Clwyd Alyn 
Enw Cyswllt Rebecca Turner-Wafford, Uwch Swyddog Prosiect 
 neu Dawn Grant, Rheolwr Byw â Chymorth 
Cyfeiriad Cyswllt Adeilad y Foyer Wrecsam, Crescent Road, Wrecsam LL13 8HF 
Rhif ffôn 01978 268110 
E-bost Rebecca.Turner-Waford@clwydalyn.co.uk neu dawn.grant@clwydalyn.co.uk    
Gwefan www.clwydalyn.co.uk  
Grŵp Cleientiaid Pobl ifanc ddigartref y mae angen cymorth arnynt a phobl ifanc sy’n gadael 

gofal. 
 Pobl ddigartref neu bobl a allai fynd yn ddigartref y mae angen cymorth arnynt. 
Cymhwysedd Pobl ifanc sengl, rhwng 16 a 25 oed, yr ystyrir eu bod yn ddigartref yn statudol 

gan Swyddog Dewisiadau Tai CBSW, sydd â hawliau enwebu llawn. 
Ardal Weithredol Wrecsam 
Math o Gynllun Llety ar sail cymorth 
Capasiti’r Cynllun 11 uned ynghyd ag 1 Gwely Argyfwng 
Disgrifiad o’r Gwasanaeth Mae’r cynllun yn cynnig llety a chymorth i bobl ifanc ddigartref, sy’n cael eu 

cyfeirio gan Swyddog Dewisiadau Tai y Cyngor Bwrdeistref Sirol fel rhan o 
asesiad o anghenion cymorth presennol a’r dyfodol. Nod y cymorth yw galluogi 
pobl ifanc i gael llety â chymorth dros dro priodol a fydd yn eu galluogi i gadw 
eu tenantiaeth eu hunain ac i fyw yn y gymuned. 

 
 
 
 
 
 

mailto:tom.humphriss@clwydalyn.co.uk
mailto:dawn.grant@clwydalyn.co.uk
http://www.clwydalyn.co.uk/
mailto:Rebecca.Turner-Waford@clwydalyn.co.uk
mailto:dawn.grant@clwydalyn.co.uk
http://www.clwydalyn.co.uk/
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Teitl y Cynllun  Hurst Newton 
Enw’r Sefydliad Cymdeithas Tai Clwyd Alyn  
Enw Cyswllt  Adrian Harvey Uwch Swyddog Prosiect / Dawn Grant Rheolwr Byw â 

Chymorth  
Cyfeiriad Cyswllt Hurst Newton, Ffordd Bersham, Wrecsam LL14 4HD 
Rhif ffôn 01978 363761 
E-bost dawn.grant@clwydalyn.co.uk / Adrian.Harvey@clwydalyn.co.uk / 

hurstnewton@clwydalyn.co.uk  
Gwefan www.clwydalyn.co.uk  
Grŵp Cleientiaid Pobl ifanc sengl ddigartref y mae angen cymorth arnynt a phobl ifanc 

sy’n gadael gofal 
 Pobl ddigartref neu bobl a allai fynd yn ddigartref y mae angen cymorth 
arnynt 

Cymhwysedd Pobl ifanc sengl o ardal Wrecsam, rhwng 16 a 25 oed, sy’n ddigartref ar 
hyn o bryd ac sydd wedi cael eu hatgyfeirio drwy’r Porth 

Ardal Weithredol Wrecsam 
Math o Gynllun Llety yn seiliedig ar gymorth 
Capasiti’r Cynllun 12 uned 
Disgrifiad o’r Gwasanaeth Mae’r cynllun yn darparu llety ar ffurf ystafelleodd gwely unigol ac 

ystafelloedd ymolchi, cawod, a thoiledau a rennir. Mae yno ystafell 
gyffredin, ystafell golchi dillad a lolfa hefyd.  Bydd pobl ifanc yn derbyn 
cymorth i’w galluogi i fyw’n annibynnol. Mae rhaglen sgiliau bywyd 
sylfaenol ar waith ac mae angen i ymgeiswyr lenwi ffurflen eu hunain i 
ddod yn rhan o’r prosiect. 

 
 

Teitl y Cynllu  Bryn End House 
Enw’r Sefydliad Hafan Cymru 
Enw Cyswllt Emma Wood 
Cyfeiriad Cyswllt Fflat 1, Bryn End, Y Stryd Fawr, Rhiwabon, Wrecsam LL14 6ND 
Rhif ffôn 01978 823123 
E-bost Emma.wood@hafancymru.co.uk  
Gwefan www.hafancymru.co.uk  
Grŵp Cleientiaid Rhieni sengl agored i niwed y mae angen cymorth arnynt  

 Pobl ifanc sengl ddigartref y mae angen cymorth arnynt a phobl ifanc 
sy’n gadael gofal 
 Pobl ddigartref neu bobl a allai fod yn ddigartref y mae angen cymorth 
arnynt 

Cymhwysedd Pobl ifanc rhwng 16 a 25 oed sy’n agored i niwed ac y mae angen 
cymorth arnynt. Gallant fod yn rhieni sengl â phlant o dan un oed, sydd 
wedi’u cyfeirio drwy’r Porth gan asiantaethau proffesiynol amrywiol fel y 
Gwasanaethau Cymdeithasol, meddygon teulu, Swyddogion Tai, 
Cymorth i Fenywod, neu Compass.  

Ardal Weithredol Wrecsam 
Math o Gynllun Llety yn seiliedig ar gymorth 
Capasiti’r Cynllun 9 
Disgrifiad o’r Gwasanaeth Mae’r cynllun yn darparu llety mewn fflatiau hunangynhaliol wedi’u 

dodrefnu, gyda chyfleusterau cyffredin ar gyfer gwaith grŵp a 
digwyddiadau cymdeithasol. Darperir cymorth i’w cynorthwyo i ateb eu 
hanghenion a’u galluogi i ddatblygu’r annibyniaeth angenrheidiol i reoli 
eu bywydau eu hunain. 

 

mailto:dawn.grant@clwydalyn.co.uk
mailto:Adrian.Harvey@clwydalyn.co.uk
mailto:hurstnewton@clwydalyn.co.uk
http://www.clwydalyn.co.uk/
mailto:Emma.wood@hafancymru.co.uk
http://www.hafancymru.co.uk/


 

18 

 
 
 

Rhieni Sengl ag Anghenion Cymorth, Teuluoedd ag Anghenion Cymorth 
 

Teitl y Cynllun  Preswylfa 
Enw’r Sefydliad Cymdeithas Tai Clwyd Alyn  
Enw Cyswllt Beth Smith, Uwch Swyddog Prosiect 
 neu Dawn Grant, Rheolwr Byw â Chymorth  
Cyfeiriad Cyswllt Adeilad y Foyer Wrecsam, Crescent Road, Wrecsam LL13 8HF 
Rhif ffôn 01978 268109 
E-bost bethan.smith@clwydalyn.co.uk neu dawn.grant@clwydalyn.co.uk  
Gwefan www.clwydalyn.co.uk  
Grŵp Cleientiaid Rhieni sengl agored i niwed y mae angen cymorth arnynt 
 Pobl ifanc sengl ddigartref y mae angen cymorth arnynt  

Pobl ddigartref neu bobl a allai fynd yn ddigartref y mae angen cymorth 
arnynt  

Cymhwysedd Pobl 16 oed a throsodd yr ystyrir eu bod yn ddigartref yn statudol gan 
Swyddog Dewisiadau Tai CBSW, sydd â hawliau enwebu i’r cynllun 

Ardal Weithredol Wrecsam 
Math o Gynllun Llety yn seiliedig ar gymorth 
Capasiti’r Cynllun Mae’r gwasanaeth wedi’i rannu yn ddwy elfen ar wahân: 

dyrannir 6 gwely i bobl dros 16  oed ag anghenion digartrefedd generig 
dyrannir 4 gwely i fenywod beichiog neu famau sengl â babanod hyd at 
ddwy oed, a all fod yn gyfrifoldeb Gwasanaeth Plant a Phobl Ifanc 
CBSW 

Disgrifiad o’r Gwasanaeth Yn darparu llety a chymorth yn gysylltiedig â thai i bobl yr ystyrir eu bod 
yn ddigartref yn statudol ac sydd wedi cael eu henwebu gan Dîm 
Dewisiadau Tai y Cyngor. Bydd y bobl sy’n defnyddio’r gwasanaeth hwn 
yn cynnwys pobl ag anghenion tai generig, menywod beichiog a mamau 
â babanod. 

 
 Nod y gwasanaeth yw galluogi pobl agored i niwed i ennill y sgiliau sydd 
eu hangen i ganfod llety a chadw’r llety hwnnw drwy eu grymuso i reoli 
eu materion ariannol, deall eu rhwymedigaethau fel tenantiaid a gwella 
eu sgiliau bywyd gan leihau’r tebygolrwydd y byddant yn ddigartref 
unwaith eto. 

 
 
  

mailto:bethan.smith@clwydalyn.co.uk
mailto:dawn.grant@clwydalyn.co.uk
http://www.clwydalyn.co.uk/
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Teuluoedd ag Anghenion Cymorth 
 

Teitl y Cynllun  Cynllun Cymorth i Deuluoedd 
Enw’r Sefydliad Gwasanaeth Plant a Phobl Ifanc Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 
Enw Cyswllt Karen Jones neu Lyn Millen 
Cyfeiriad Cyswllt Canolfan Teuluoedd Idwal, 27/29 Idwal, Plas Madoc, Wrecsam  
 LL14 3EY 
Rhif ffôn 01978 812987 / 077604611838 
E-bost karen1.jones@wrexham.gov.uk neu lyn.millen@wrexham.gov.uk  
Grŵp Cleientiaid Teuluoedd digartref neu deuluoedd a allai fod yn ddigartref y mae angen 

cymorth arnynt  
Cymhwysedd Teuluoedd â phlant sydd mewn perygl, neu a allai fod mewn perygl, o 

golli eu tenantiaethau. Derbynnir atgyfeiriadau gan Weithwyr 
Cymdeithasol gofal plant, Canolfannau Teuluoedd, y Tîm Dechrau’n 
Deg a TAC. 

Ardal Weithredol Bwrdeistref Sirol Wrecsam 
Math o Gynllun Cymorth yn ôl yr angen 
Capasiti’r Cynllun 20 
Disgrifiad o’r Gwasanaeth Nod y cynllun yw atal teuluoedd agored i niwed rhag mynd yn ddigartref 

drwy hybu cynhwysiant cymdeithasol a mwy o annibyniaeth. Darperir 
cymorth i gyllidebu a hawlio budd-daliadau; gwneud cais am lety priodol 
i ateb anghenion y teulu; hyfforddiant mewn sgiliau bywyd; diogelwch y 
cartref; gwaith trwsio; datrys anghydfod rhwng cymdogion; sut i gysylltu 
â pherthnasau a gweithwyr proffesiynol. Mae’r cynllun hefyd yn gweithio 
gyda theuluoedd i sefydlu trefn ddyddiol y gallant ei dilyn yn y cartref. 
Rydym hefyd yn cefnogi teuluoedd i gael mynediad i adnoddau 
perthnasol yn eu cymunedau. 
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Pobl ddigartref/Pobl a allai fod yn ddigartref 
 
 

Teitl y Cynllun  Wrexham Engage 
Enw’r Sefydliad Partneriaeth Parc Caia  
Enw Cyswllt Bethan Thomas 
Cyfeiriad Cyswllt Canolfan Parc Caia, Ffordd y Tywysog Siarl, Wrecsam LL13 8TH 
Rhif ffôn 01978 310984 
E-bost bethan.thomas@caiapark.org  
Gwefan www.caiapark.org  
Grŵp Cleientiaid Pobl ddigartref neu bobl a allai fod yn ddigartref y mae angen cymorth 

arnynt 
Ardal Weithredol Bwrdeistref Sirol Wrecsam 
Math o Gynllun Cymorth yn ôl yr angen 
Capasiti’r Cynllun 50 
Disgrifiad o’r Gwasanaeth Cynorthwyo cleientiaid i gynnal eu tenantiaethau drwy roi cymorth â’r 

canlynol, e.e. cyllidebu, gofalu am gyflwr yr eiddo, lleihau unigedd 
cymdeithasol. 

 

Teitl y Cynllun  Cynllun Cymorth Tai Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 
Enw’r Sefydliad Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Adran Tai 
Cyswllt  housingsupportgateway@wrexham.gov.uk  
Gwefan www.wrecsam.gov.uk  
Grŵp Cleientiaid  Pobl ddigartref neu bobl a allai fynd yn ddigartref y mae angen cymorth 

arnynt 
Cymhwysedd Tenantiaid agored i niwed y mae angen cymorth arnynt er mwyn cadw 

eu tenantiaeth. Gall cleientiaid gyfeirio eu hunain neu gael eu hatgyfeirio 
drwy’r Porth gan Swyddogion Tai, Gweithwyr Cymdeithasol neu 
weithwyr proffesiynol eraill. 

Ardal Weithredol Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 
Math o Gynllun Cymorth yn ôl yr angen  
Capasiti’r Cynllun 167   
Disgrifiad o’r Gwasanaeth Rhoi cymorth i denantiaid agored i niwed yn eu cartrefi eu hunain neu 

mewn llety dros dro, i’w galluogi i osgoi’r perygl o ddigartrefedd drwy 
gynnig cyngor i sefydlu neu redeg eu cartref. Cyngor ar faterion ariannol 
a chyllidebu, hawlio budd-daliadau, talu biliau a phob agwedd ar y 
denantiaeth. Gellir rhoi cymorth i gael mynediad i wasanaethau eraill a 
chyngor proffesiynol, teimlo’n ddiogel, dod o hyd i swydd neu waith 
gwirfoddol, yn ogystal â theimlo’n rhan o’r gymuned.   
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Teitl y Cynllun  St John's / Richmond House 
Enw’r Sefydliad The Wallich 
Enw Cyswllt Ceri Thomas, Rheolwr Prosiectau / Paul Thorpe, Rheolwr Cynorthwyol 
Cyfeiriad Cyswllt St John's House, Stryd Caer, Wrecsam LL12 7AX 
Rhif ffôn St John’s House 01978 355155 / Richmond House 01978 353495 
E-bost stjohns@thewallich.net  
Gwefan www.thewallich.com  
Grŵp Cleientiaid Pobl sengl ddigartref neu bobl a allai fynd yn ddigartref y mae angen 

cymorth arnynt 
Cymhwysedd Pobl sengl ddigartref 18 oed a throsodd o ardal Bwrdeistref Sirol 

Wrecsam. Mae’r cynllun yn un Mynediad Uniongyrchol a gall pobl hefyd 
gael eu hatgyfeirio drwy Dîm Dewisiadau Tai y Cyngor.   
 Er nad oes gennym restr aros gallwn gwblhau ffurflenni ymholiad.  Dylai 
pobl y mae angen llety arnynt fynd i St John’s House, Stryd Caer.  

Ardal Weithredol Wrecsam 
Math o Gynllun Tai â Chymorth 
Capasiti’r Cynllun 22 
Disgrifiad o’r Gwasanaeth Gwasanaeth llety â chymorth dros dro. Mae gan y prosiect 18 uned ar 

draws dau safle gyda mynediad i gymorth 24 awr. Mae gan y prosiect 4 
lle ychwanegol mewn tŷ a rennir ar gyfer pobl sy’n barod i symud 
ymlaen o St John’s neu Richmond House. Mae’r swyddogion prosiect yn 
cynnig cyngor a chymorth yn ogystal â chyfeirio pobl at wasanaethau 
mwy arbenigol lle bo’n berthnasol, fel SMS, meddygon teulu, 
gwasanaethau iechyd meddwl, ac ati. Mae’r prosiect hefyd yn helpu pobl 
i ddatblygu sgiliau byw’n annibynnol ac yn helpu unigolion i gael 
mynediad i wasanaethau eraill fel hyfforddiant gofal iechyd ac addysg. 
Mae’r Wallich yn cefnogi unigolion gan defnyddio egwyddorion gofal ar 
sail Trawma ac Amgylcheddau ar sail Seicolegol i geisio sicrhau’r 
canlyniadau gorau i’r rhai sy’n defnyddio’r gwasanaeth. Byddwn yn 
ceisio cynnig llety i anifeiliaid anwes lle bo’n bosibl ond penderfynir ar 
hyn ar sail pob achos unigol. 
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Teitl y Cynllun  Preswylfa 
Enw’r Sefydliad Cymdeithas Tai Clwyd Alyn  
Enw Cyswllt Beth Smith, Uwch Swyddog Prosiect 
 neu Dawn Grant, Rheolwr Byw â Chymorth  
Cyfeiriad Cyswllt Adeilad y Foyer, Wrecsam, Crescent Road, Wrecsam LL13 8HF 
Rhif ffôn 01978 268109 
E-bost bethan.smith@clwydalyn.co.uk neu dawn.grant@clwydalyn.co.uk  
Gwefan www.clwydalyn.co.uk  
Grŵp Cleientiaid Rhieni sengl agored i niwed y mae angen cymorth arnynt  
 Pobl ifanc sengl ddigartref y mae angen cymorth arnynt  

 Pobl ddigartref neu bobl a allai fod yn ddigartref y mae angen cymorth 
arnynt  

Cymhwysedd Pobl 16 oed neu throsodd yr ystyrir eu bod yn ddigartref yn statudol gan 
Dîm Dewisiadau Tai y Cyngor, sydd â’r hawl i’w henwebu i’r cynllun 

Ardal Weithredol Wrecsam 
Math o Gynllun Llety yn seiliedig ar gymorth 
Capasiti’r Cynllun Mae’r gwasanaeth wedi’i rannu yn ddwy elfen ar wahân: 

dyrannir 6 gwely i bobl 16 oed a throsodd sydd ag anghenion 
digartrefedd generig.  
dyrannir 4 gwely i fenywod beichiog neu famau sengl â babanod hyd at 
ddwy oed, a all fod yn gyfrifoldeb Gwasanaeth Plant a Phobl Ifanc 
CBSW. 

Disgrifiad o’r Gwasanaeth Yn darparu llety a chymorth yn gysylltiedig â thai i bobl sy’n ddigartref yn 
statudol ac sydd wedi cael eu henwebu gan Dîm Dewisiadau Tai y 
Cyngor. Bydd y bobl sy’n defnyddio’r gwasanaeth yn cynnwys pobl ag 
anghenion tai generig, menywod beichiog a mamau â babanod. 

 
 Nod y gwasanaeth yw galluogi pobl agored i niwed i ennill y sgiliau sydd 
eu hangen i ganfod llety a chadw’r llety hwnnw drwy eu grymuso i reoli 
eu materion ariannol, deall eu rhwymedigaethau fel tenantiaid a gwella 
eu sgiliau bywyd gan leihau’r tebygolrwydd y byddant yn ddigartref yn y 
dyfodol. 

 
 

mailto:bethan.smith@clwydalyn.co.uk
mailto:dawn.grant@clwydalyn.co.uk
http://www.clwydalyn.co.uk/


 

23 

Pobl Hŷn ag Anghenion Cymorth  
 

Teitl y Cynllun  Cynllun Tai Gwarchod (Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam) 
Enw’r Sefydliad Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 
Enw Cyswllt Jayne Rogers / Jeanette Easton 
Cyfeiriad Cyswllt Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Gwasanaethau Tai, Ffordd Rhuthun, 

Wrecasm LL13 7TU 
Rhif ffôn 01978 315453 (Jayne) / 01978 315460 (Jeanette) 
E-bost housing@wrexham.gov.uk  
Gwefan www.wrecsam.gov.uk  
Grŵp Cleientiaid Pobl Hŷn 
Cymhwysedd Pobl 60+ oed, ond weithiau pobl 55+ oed ag anableddau, neu sy’n gallu 

dangos bod angen cymorth arnynt 
Ardal Weithredol Mae cynlluniau Gwarchod yn y rhan fwyaf o ardaloedd yn y Fwrdeistref 
Math o Gynllun Tai Gwarchod 
Capasiti’r Cynllun 656 
Disgrifiad o’r Gwasanaeth Mae 22 Cynllun Llety Gwarchod yn ardal Bwrdeistref Sirol Wrecsam. 

Mae’r llety yn cael ei ddarparu heb ddodrefn, mewn unedau 
hunangynhaliol – fflatiau neu fflatiau un-ystafell wely yn bennaf, ynghyd 
â rhai byngalos – gyda warden sy’n byw ar y safle/ddim yn byw ar y 
safle a gwasanaeth larwm argyfwng. 

Tâl  Mae’r gwasanaeth Wardeiniaid am ddim i bobl sy’n derbyn Budd-dal Tai/ 
Costau Tai Credyd Cynhwysol. Mae pobl sy’n talu yn gymwys i gael 
Asesiad Ariannol a fydd yn pennu eu gallu i dalu. Bydd taliadau rhent, 
gwasanaeth a larwm yn gymwys hefyd. 

 

Teitl y Cynllun  Tai Gwarchod (Cymdeithas Tai Clwyd Alyn) 
Enw’r Sefydliad Cymdeithas Tai Clwyd Alyn  
Enw Cyswllt Ami Jones, Swyddog Tai 
Cyfeiriad Cyswllt 72 Ffordd William Morgan, Parc Busnes Llanelwy, Llanelwy, Sir 

Ddinbych LL17 0JD 
Rhif ffôn 0800 1835757 
Grŵp Cleientiaid Pobl hŷn 
Cymhwysedd Pobl dros 55 oed [mae’n bosibl y rhoddir ystyriaeth i bobl ag anabledd o 

dan 55 oed]. Er mwyn ymuno â’r cynllun, rhaid llenwi ffurflen gais a 
mynd drwy’r broses gyfeirio. 

Ardal Weithredol Bwrdeistref Sirol Wrecsam 
 Cae Glo 
 Elm Court 
Math o Gynllun Gwasanaeth Wardeiniaid 
Capasiti’r Cynllun 28 uned - Cae Glo 
 15 uned - Elm Court 
Disgrifiad o’r Gwasanaeth Gwasanaeth wardeiniaid i gynnig cymorth a chyngor i denantiaid.   
Tâl Am ddim i bobl sy’n derbyn Budd-dal Tai / Costau Tai Credyd 

Cynhwysol. Mae’r rhai sy’n talu yn gymwys i gael Asesiad Ariannol sy’n 
pennu eu gallu i dalu. Mae rhent a thaliadau gwasanaeth yn gymwys. 
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Teitl y Cynllun  Gwasanaeth Cymorth yn ôl yr angen i Bobl Hŷn Wrecsam  
Enw’r Sefydliad Age Connects Gogledd-ddwyrain Cymru  
Enw Cyswllt Karen Crane 
Cyfeiriad Cyswllt Lewis House, Swan Street, Y Fflint CH6 5BP 
Rhif ffôn 0845 054 9969 
E-bost kcrane@ageconnectsnewales.org.uk  
Gwefan www.ageconnectsnewales.org.uk  
Grŵp Cleientiaid Pobl Hŷn  
Cymhwysedd Bydd y gwasanaeth yn cefnogi perchnogion tai hŷn, agored i niwed, dros 

55+ oed o bob math o ddeiliadaeth a allai fod mewn perygl o 
ddigartrefedd neu golli annibyniaeth yn y cartref. Mae pobl yn cael eu 
hatgyfeirio drwy’r Porth.  

Ardal Weithredol Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 
Math o Gynllun Cymorth yn ôl yr angen 
Capasiti’r Cynllun 100 uned  
Disgrifiad o’r Gwasanaeth Bydd y cymorth a gynigir yn amrywio o gynnig cyngor tymor byr i 

gymorth ymarferol er mwyn galluogi pobl i gyflawni tasgau yn y cartref a 
thasgau cymdeithasol i’r graddau bod hynny’n bosibl er mwyn iddynt 
gadw eu hannibyniaeth ac aros yn eu cartrefi. 
 Lle bo’r angen, bydd y defnyddiwr gwasanaeth yn cael ei gyfeirio i gael 
cymorth mwy dwys neu phriodol. 

  
 Gall cymorth fod yn fwy tymor hir os yw’r anghenion cymorth yn dal i fod 
yn gymwys a rhoddwyd ystyriaeth i wasanaethau mwy priodol, tymor hir.  

 
 Darperir cymorth am hyd at ddwy flynedd.   
 
 

Teitl y Cynllun  Gwasanaeth Warden sy’n Ymweld 
Enw’r Sefydliad Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 
Enw Cyswllt Jayne Rogers / Jeanette Easton 
Rhif ffôn 01978 315453 (Jayne) / 01978 315460 (Jeanette) 
E-bost housing@wrexham.gov.uk  
Gwefan www.wrecsam.gov.uk  
Grŵp Cleientiaid Pobl Hŷn 
Cymhwysedd Mae’r gwasanaeth ar gael i bobl dros 60 oed. Mae’n rhaid bod gennych 

larwm cymunedol yn eich cartref, neu rydych yn cytuno i osod larwm o’r 
fath yn eich cartref. 

Ardal Weithredol Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 
Math o Gynllun Cymorth lefel isel 
Disgrifiad o’r Gwasanaeth Bydd y Warden sy’n Ymweld yn gallu cynnig cyngor a chymorth yn ystod 

ymweliad rheolaidd. Mae gan Wardeiniaid brofiad o roi cymorth a 
chyngor ar bob math o amgylchiadau a materion sy’n wynebu pobl hŷn, 
felly gallant wneud y canlynol: 

 - Galw’n rheolaidd i weld eich bod yn iawn i’ch helpu i ofalu am eich 
iechyd a lles cyffredinol.  

 - Eich helpu i gysylltu â gwasanaethau iechyd, asiantaethau neu unrhyw 
un arall os oes unrhyw newid yn eich iechyd neu les.  

 - Rhoi cymorth a chyngor ar sut i gymryd rhan mewn pethau sydd o 
ddiddordeb i chi.  

 - Rhoi gwybodaeth a chyngor ar wasanaethau sydd ar gael i chi. 
Ni all y Warden sy’n Ymweld helpu â thasgau ymarferol bob dydd, fel 
coginio, gofal personol neu siopa; fodd bynnag, gallant roi cymorth a 
chyngor ar sut i gael help ar gyfer y gwasanaethau hyn. 

mailto:kcrane@ageconnectsnewales.org.uk
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