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Ein gweledigaeth
Mae hwn yn gyfnod o drawsnewid i The Wallich.

Ni fu erioed cymaint o ewyllys wleidyddol, gyhoeddus a chorfforaethol i herio’r broblem ddigartrefedd sydd yn dwysau. Ond, rydym mewn sefyllfa pan fo’r sector sydd â’r cyfrifoldeb 
am ddelio â’r materion yma yn ddarniog ac angen ei adnewyddu, ac mae yna ddiffyg eglurder sylweddol ynghylch sut mae helpu mewn gwirionedd. Mae’n amser i wasanaethau 
esblygu yn seiliedig ar dystiolaeth, arfer dda, cydweithredu a gwerthoedd a rennir - gyda phawb yn bartneriaid cydradd (yn cynnwys y bobl y mae digartrefedd yn effeithio arnynt), 
deall eu rôl mewn perthynas â hynny a’u grymuso i fod yn rhan o’r ateb.

Rydym eisiau Cymru ble mae pobl yn sefyll gyda’i gilydd er mwyn rhoi gobaith, cymorth ac atebion er mwyn rhoi diwedd ar ddigartrefedd.

Rydym yn ddiflino yn ein hymrwymiad i wireddu’r weledigaeth hon, ynghyd â’n staff, ein partner asiantaethau, ac yn bwysicaf oll, ochr yn ochr â’r bobl yr ydym yn eu cefnogi.

Ein huchelgais
Gall yr her sydd yn ein wynebu fod yn llethol, ond rydym yn dal yn obeithiol y gellir datrys digartrefedd. Rydym yn gwybod na allwn wneud hynny ar ein pennau ein hunain ac rydym 
yn gwybod y bydd hynny yn cymryd amser. Ein gwerthoedd sefydliadol yw ein cwmpawd moesegol, sydd yn arwain y broses o ddatblygu a gweithredu ein blaenoriaethau strategol 
rhwng 2020 a 2025.

Sut ydym wedi cyrraedd y fan hon
Mae’r cynllun yma wedi cael ei gyd-gynhyrchu gyda thîm staff The Wallich, ein Bwrdd Cysgodol 
Defnyddwyr Gwasanaeth a’r bobl yr ydym yn eu cefnogi. Mae ymgynghori eang wedi digwydd 
ledled Cymru dros gyfnod o 18 mis er mwyn mynegi beth ydym yn obeithio ei gyflawni yn ystod 
y pum mlynedd nesaf. Mae hynny yn cynnwys mowldio’r sefydliad yr ydym eisiau gweithio 
gydag ef. Darparodd cynrychiolwyr staff rhanbarthol o’n Grŵp Ymgynghori Cyflogeion, oedd 
yn cyfarfod yn chwarterol, fewnwelediad gwerthfawr a dylanwad newydd er mwyn siapio ein 
blaenoriaethau. Rydym yn benderfynol bod y cynllun yma yn ysbrydoli gwir drawsnewidiad ar 
gyfer The Wallich ac ar gyfer y digartref. Er mwyn gwneud i hynny ddigwydd, mae gennym bum 
blaenoriaeth strategol.
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Ein blaenoriaethau strategol - 2020 - 2025
Blaenoriaeth 1 Blaenoriaeth 2 Blaenoriaeth 3 Blaenoriaeth 4 Blaenoriaeth 5

Cymuned Dewrder Penderfyniad Dilysrwydd Trugaredd 
Ailadeiladu Cymuned 
The Wallich yn dilyn 
pandemig COVID-19 tra’n 
meithrin ffyrdd newydd o 
weithio â phartneriaethau 
cymunedol cadarnhaol

Defnyddio tystiolaeth, 
dylanwad a chyfathrebu 
er mwyn creu 
amgylchedd ble gellir 
datrys digartrefedd

Gwasanaethu’r bobl 
yr ydym yn eu cefnogi 
drwy sicrhau yr 
effeithlonrwydd gorau 
posibl o ran ein defnydd 
o systemau, adnoddau a 
cynaliadwyedd ariannol

Ymateb i anghenion 
y bobl yr ydym yn eu 
cefnogi a’n staff gan 
sicrhau cydraddoldeb, 
amrywiaeth a chysondeb 
yn yr holl wasanaethau 
ledled Cymru

Bod yn sefydliad sydd 
yn wirioneddol wedi ei 
hysbysu’n seicolegol
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Er gwaetha’r her enfawr yr ydym wedi ei wynebu, rydym yn dal yn gymuned unedig, wedi ein halinio gan ein hangerdd i roi terfyn ar ddigartrefedd.

Mae cymuned The Wallich wedi ei nodweddu gan ein gwerthoedd cyffredin, ein teimlad cyffredin o le, ein teimlad o berthyn i’r sefydliad a’r hunaniaeth yr ydym yn ei rannu. Mae 
hynny yn gymwys i’n tîm staff, ein hymddiriedolwyr, ein gwirfoddolwyr, ac yn bwysicach na dim, y bobl yr ydym yn eu cefnogi. Rydym yn falch o fod yn The Wallich.

Byddwn yn gwneud hynny drwy:

Darparu ein Cynllun Adferiad COVID-19, sydd â phum cam iddo:

1. Ymateb – i argyfwng COVID-19 drwy ein Cynllun Darparu Gwasanaethau Critigol

2. Adfer – ein holl brosiectau a gwasanaethau ar draws Cymru

3. Sicrhau – a gwarchod ein staff a’n defnyddwyr gwasanaeth - bob amser

4. Myfyrio – ar ein hymatebion i bandemig COVID-19

5. Gwella – ar ôl ei effeithiau fel pobl ac fel elusen

Ein hamcanion

• Byddwn yn ailadeiladu The Wallich yn dilyn COVID-19 tra’n meithrin ffyrdd newydd o weithio  

â phartneriaethau cymunedol cadarnhaol.

• Byddwn yn cadw ein staff a’n defnyddwyr gwasanaeth yn ddiogel drwy gynnal cyflenwadau a  
gwrando ar dystiolaeth

Cymuned Blaenoriaeth strategol 1:  
Ailadeiladu Cymuned The Wallich yn dilyn pandemig COVID-19 tra’n meithrin 
ffyrdd newydd o weithio â phartneriaethau cymunedol cadarnhaol.
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Byddwn yn defnyddio’r dystiolaeth orau sydd ar gael ac ymchwil arloesol er mwyn canolbwyntio ein hadnoddau ar greu yr effaith fwyaf.

Mae hynny yn golygu meddu ar y dewrder i fod yn agored i’r hyn y mae’r dystiolaeth yn ei ddweud wrthym, seilio’r holl arloesedd ar ddadansoddiad cydnerth o anghenion a meddu 
ar yr uniondeb i gydnabod pan nad yw rhywbeth yn gweithio.

Byddwn yn gwneud hynny drwy:

1. Sicrhau ein bod yn cyfrannu at ddatblygiad strategol Llywodraeth Cymru

2. Datblygu ein portffolio polisi a materion cyhoeddus

3. Gwella casglu data a dadansoddi ystadegol er mwyn arwain ein gwaith

4. Ymgysylltu yn rhagweithiol â thystiolaeth, gwerthusiadau ac ymchwil ymddangosol

Ein hamcanion

• Byddwn yn datblygu mesuriad cywir o ddigartrefedd ar y stryd

• Byddwn yn cefnogi’r sector yn yr alwad am ‘Hawl Dynol’ i gael cartref

• Byddwn yn gweithio i roi diwedd ar angen blaenoriaethol, bwriadoldeb ac amodau cysylltiad  
lleol ac yn diddymu’r Ddeddf Crwydradaeth

• Byddwn yn arwain y sector drwy arloesi ym maes ailgartrefu cyflym er mwyn disodli’r model  
tai brys presennol

Dewrder Blaenoriaeth strategol 2:  
Defnyddio tystiolaeth, dylanwad a chyfathrebu er mwyn creu amgylchedd ble 
gellir datrys digartrefedd.
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Byddwn yn sicrhau ein bod yn darparu gwasanaethau o’r safonau uchaf posibl fel ein bod yn fwy effeithiol o ran helpu pobl i newid eu bywydau a’u dyfodol

Mewn perthynas â rheoliadau y Comisiwn Elusennau o ran dibynadwyedd elusennau, byddwn yn cael ein hasesu o ran ein huniondeb, ein bwriad, ein gallu ac yn y pen draw, ein 
canlyniadau. Rydym yn dymuno rhagori ar y disgwyliadau hynny y tu hwnt i’r gofynion cyfreithiol. Mae’r elfen yma o’n cynllun yn ymwneud â deisyfu rhagoriaeth.

Byddwn yn gwneud hynny drwy:

1. Sicrhau ein bod yn darparu ein gwasanaethau yn unol â’r safonau uchaf posibl yn dryloyw a moesol

2. Sicrhau bod ein tîm staff yn cael eu trin yn deg, yn cael eu cydnabyddiaeth deg a’i fod yn addas i’r diben er mwyn gwireddu ein uchelgais

3. Gwella profiad cyflogaeth pob aelod o’r tîm - rydym eisiau amlygu ein hunain fel cyflogwr rhagorol a chefnogol

4. Parhau i amrywio ffynonellau incwm, cynyddu incwm a gynhyrchir ein hunain ac adfer costau llawn

Ein hamcanion

• Byddwn yn sicrhau bod ein pobl yn symud i dai hirdymor cynaliadwy o ansawdd dda

• Byddwn yn datblygu dangosyddion amrywiaeth ac yn darparu hyfforddiant cydraddoldeb ac amrywiaeth cydnerth

• Byddwn yn buddsoddi mwy yn ein pobl er mwyn iddynt gael cyfleoedd a chyflogaeth ystyrlon

• Byddwn yn lansio menter gymdeithasol er mwyn hunan gynhyrchu cyllid ar gyfer costau craidd

Penderfyniad
Blaenoriaeth strategol 3:  
Gwasanaethu’r bobl yr ydym yn eu cefnogi drwy sicrhau yr effeithlonrwydd 
gorau posibl o ran ein defnydd o systemau, adnoddau a cynaliadwyedd 
ariannol.
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Byddwn yn unioni’r cydbwysedd ac yn mynegi’r neges yn groch ac amlwg bod The Wallich yn sefydliad ar gyfer Cymru gyfan, sydd yn cofleidio a dathlu’r holl amrywiaeth 
mae hynny yn ei gynnig.  

Un o’n hoff bethau am Gymru yw cyfoeth yr amrywiaeth a’r cyfuniad diwylliannol unigryw a geir ym mhob cymuned. Mae portffolios rhanbarthol The Wallich yn wahanol iawn yn 
ddaearyddol, yn wynebu heriau amrywiol ac mae ganddynt broffiliau demograffig gwahanol. Mae’n rhaid i ni wneud mwy i gyrraedd ein cymunedau amrywiol, cefnogi’r rhai nad 
ydynt yn gallu cael arian cyhoeddus a defnyddio ein llais cyfun i ddileu gwahaniaethu.

Byddwn yn gwneud hynny drwy:

1. Sicrhau bod cyfranogiad defnyddwyr gwasanaeth wrth galon popeth yr ydym yn ei wneud

2. Datblygu a chynnal cynlluniau gweithredu rhanbarthol ac adroddiadau KPI gweithredol sydd yn manylu ar sut mae cael pobl oddi ar y strydoedd, cadw pobl oddi ar y 
strydoedd a chreu cyfleoedd

3. Taclo allgau digidol sydd yn effeithio ar y bobl yr ydym yn eu cefnogi

4. Datblygu a gweithredu ein strategaeth Iaith Gymraeg

Ein hamcanion

• Byddwn yn cynnwys ein defnyddwyr gwasanaeth mewn recriwtio, gwella gwasanaeth a byddwn  
yn cynnig cyfle i ryngweithio â phob lefel o’r sefydliad

• Byddwn yn datblygu dangosyddion amrywiaeth, gwybodaeth am faterion trawsffiniol ac yn  
darparu hyfforddiant cydraddoldeb ac amrywiaeth cydnerth

• Byddwn yn taclo allgau digidol yn achos y bobl yr ydym yn eu cefnogi er mwyn bodloni  
anghenion y byd modern

Dilysrwydd Blaenoriaeth strategol 4:  
Ymateb i anghenion y bobl yr ydym yn eu cefnogi a’n staff gan sicrhau 
cydraddoldeb, amrywiaeth a chysondeb yn yr holl wasanaethau ledled Cymru.
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Byddwn yn integreiddio’r dull PIE ar draws yr holl ranbarthau, gwasanaethau ac adrannau. Dyma’r gwahaniaeth fydd yn wneud gwahaniaeth.

Mae Amgylcheddau a Hysbyswyd y Seicolegol (PIE) yn wasanaethau a ddyluniwyd ac a ddarparwyd er mwyn cefnogi newid cadarnhaol. Maent yn creu mwy o effaith a buddion 
cynaliadwy i ddefnyddwyr. Mae The Wallich yn gwneud mwy na dim ond mynd i’r afael ag angen am dai, mae hefyd yn darparu gofod diogel ar gyfer gwella a chreu dyfodol 
cadarnhaol.

Byddwn yn gwneud hynny drwy:

1. Sicrhau bod gennym yr arbenigedd sydd ei angen arnom er mwyn gwireddu hynny

2. Addasu ein dull er mwyn sicrhau gwasanaethau rheoli a chymorth tai wedi ei hysbysu’n seicolegol

3. Datblygu system ar gyfer casglu data a thystiolaeth fewnol yn barhaus er mwyn manylu ar y pellter a deithiwyd, blaenoriaethau a heriau allweddol i’r sefydliad cyfan a’n cadw 
ar flaen y gad yn y trydydd sector mewn perthynas â diwylliant PIE trawsnewidiol

4. Darparu prosiect newid trawsnewidiol drwy gyflwyno AD sydd wedi ei hysbysu’n seicolegol

Ein hamcanion

• Byddwn yn newid ein harferion er mwyn gweld gostyngiad yn y galwadau am ambiwlansys a’r heddlu i brosiectau

• Byddwn yn lansio Is-grŵp Llywodraethu Clinigol er mwyn cefnogi’r Bwrdd Ymddiriedolwyr

• Byddwn yn cyflwyno AD wedi ei hysbysu’n seicolegol ac yn sicrhau ein bod yr un mor drugarog tuag at ein staff  
ag yr ydym at ein defnyddwyr gwasanaeth

Compassion Blaenoriaeth strategol 5:  
Bod yn sefydliad sydd yn wirioneddol wedi cael ei hysbysu’n seicolegol.
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Yn bennaf oll, byddwn yn parhau i greu Cymru ble mae pobl yn sefyll 
gyda’i gilydd er mwyn rhoi gobaith, cymorth ac atebion er mwyn rhoi 

diwedd ar ddigartrefedd.

Drwy ein dewrder, penderfyniad, dilysrwydd a thrugaredd - Rydym 
yn gymuned. Y ni yw The Wallich.


