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Anton Wallich Clifford 
Heb Gartref Sefydlog, 1974

[Er nad ydym] bob amser yn 
cymeradwyo eu hagweddau.... cariad sydd 

ei angen ar bob un, ac mae pob un yn mynnu 
hynny yn ei ffordd ei hun

Mae’r bobl sydd yn barhaus yn ddigartref, yn unigolion 
a theuluoedd, sef pobl ddigartref fy myd, yn dditiad o bob 
un ohonom sydd - drwy anwybodaeth, diffyg diddordeb neu 
beidio poeni - yn caniatáu i wladwriaeth les gael ei strwythuro 
o’n cwmpas fel cocwn meddal sydd yn ein gwahanu oddi wrth 
anghenion dagreuol ein cyd-ddyn



3

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.

Mae delio ag achosion bioseicogymdeithasol tanategol digartrefedd y tu hwnt i 
gwmpas y cynllun yma, ac rydym yn cael cysur o wybod bod partneriaid eraill megis 
Llywodraeth Cymru, awdurdodau lleol, Tai Cymunedol Cymru, Cymorth Cymru, Crisis 
a Shelter yn arwain y ffordd o ran mynd i’r afael â’r heriau yma. Bwriad y cynllun yma 
yw egluro rôl The Wallich o ran delio â’r argyfwng fel ag y mae hi ar hyn o bryd ac ategu 
strategaethau dylanwadol ehangach er mwyn ysgogi newid. Rydym yn uchelgeisiol ac 
rydym yn falch o hynny.

Rwyf yn hynod ddiolchgar i’r tîm staff a’r defnyddwyr gwasanaeth sydd wedi cyd-
gynhyrchu’r cynllun busnes yma.

Rhagair gan y Prif Weithredwr
Pan fo hyn yn cael ei ysgrifennu, mae The Wallich yn wynebu heriau na welwyd eu tebyg 
wrth i ni frwydro yn erbyn pandemig COVID-19. Rydym wedi wynebu’r her yma yn dda 
ac ni allwn fod yn fwy balch o’n timau sydd wedi dangos ymrwymiad a chydnerthedd 
diwyro. Mae’r amgylchedd cymdeithasol wleidyddol sydd yn gyd-destun i flwyddyn 
gyntaf y cynllun yma yn rhoi cyfleoedd i daclo digartrefedd nad ydynt erioed wedi bod 
yn ddichonadwy o’r blaen. Mae’r Senedd a San Steffan wedi rhyddhau adnoddau i’r 
sector ar raddfa sydd yn ysbrydoli, gyda £10 miliwn yn cael ei gyfeirio at roi lloches i’r 
rhai sydd yn cysgu ar y stryd, ac mae £20 miliwn arall wedi cael ei ymrwymo ar gyfer 
sicrhau bod hynny yn gynaliadwy ar ôl y cofnod clo. Mae hynny wedi golygu bod ein 
partneriaid yn yr awdurdodau lleol, yn ystod cyfnod clo COVID-19, wedi gallu darparu 
llety dros dro o ansawdd uchel i 900 o bobl sydd yn cysgu ar y stryd ledled Cymru. 
Mae nifer y rhai sydd yn cysgu ar y stryd yn ein prif drefi a dinasoedd wedi gostwng yn 
ddramatig. Nid ydym eisiau mynd yn ôl i sut yr oedd pethau.

Ni allwn wastraffu’r hyn a ddysgwyd, y newidiadau cadarnhaol, y gweithio dwys mewn 
partneriaeth, y penderfyniadau chwim a’r ysbryd cymunedol cyfun sydd wedi bodoli 
yn ystod y pandemig yma. Rydym wedi canfod ffyrdd newydd o weithio, ffyrdd mwy 
effeithiol o gyfathrebu, ac mae timau wedi dod at ei gilydd ar raddfa nad wyf erioed wedi 
ei weld o’r blaen. Ni fydd y byd yr un fath ar ôl COVID-19. Ni fydd The Wallich yr un fath 
ychwaith.

Yn ystod 2019/20 darparodd y Wallich gymorth i 9,664 o bobl, oedd yn gynnydd o 22% 
ar y flwyddyn flaenorol. Yn gyffredinol, rydym yn gweld mwy o bobl sydd ag anghenion 
mwy cymhleth a’u iechyd yn dirywio. Mae ffocws clir wedi cael ei bennu ar lefel 
Weinidogol, gyda’r Gweinidog dros Dai a Llywodraeth Leol, Julie James AC, yn pennu 
amcanion er mwyn cynyddu mynediad at dai cymdeithasol mewn ffordd gynaliadwy 
yng Nghymru - gan newid y pwyslais oddi wrth y myth o “dai fforddiadwy”.

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 

Mae’n bryd i’n sefydliad 
gael ei drawsnewid fel y gallwn 
gyfrannu’n realistig at roi terfyn 
ar ddigartrefedd.

Dr Lindsay Cordery-Bruce, Prif Weithredwr
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Ein Elusen
Y ni yw The Wallich. Rydym yn gwneud rhywbeth ynghylch digartrefedd yng Nghymru.

Rydym yn credu bob gan bawb hawl i gael cartref, ond yn fwy na hynny, bod pawb yn haeddu’r hawl i deimlo’n ddiogel, i deimlo eu bod yn werthfawr ac i deimlo yn gadarnhaol 
am eu dyfodol.

Mae The Wallich yn gweithredu yn unol â thair amcan greiddiol: cael pobl oddi ar y strydoedd; cadw pobl oddi ar y strydoedd; a chreu cyfleoedd i bobl.

Ein cenhadaeth
1. Cael pobl oddi ar y strydoedd

Mae ein Timau Ymyrraeth i Bobl Sydd yn Cysgu ar y Stryd (RSIT) yn parhau i helpu’r bobl 
ddigartref fwyaf agored i niwed  ac anhrefnus ar ein strydoedd drwy ddarparu allgymorth ar 
ffurf bwyd poeth, cyngor, atgyfeiriadau a llwybrau i adael digartrefedd.

2. Cael pobl oddi ar y strydoedd

Mae ein llety a’n cymorth yn cynnwys prosiectau preswyl pryd y byddwn yn cefnogi pobl dros 
dro mewn llety yr ydym hefyd yn ei reoli.

Mae hynny yn cynnwys mynediad uniongyrchol i hostelau, llochesi nos mewn achosion brys 
a llety i bobl sydd â phroblemau penodol megis camddefnyddio sylweddau neu broblemau 
iechyd meddwl.

Rydyn ni hefyd yn cynnig cymorth hyblyg sy’n darparu cyngor ar fudd-daliadau, ar greu 
cyllideb ac ar denantiaethau er mwyn helpu pobl i aros yn eu cartref ar ôl iddynt gael tŷ.

3. Creu cyfleoedd i bobl

Mae ein prosiectau dysgu a chyflogaeth yn amrywiaeth o wasanaethau er mwyn annog y 
bobl yr ydym  yn eu cefnogi i ddefnyddio y sgiliau sydd ganddynt a sgiliau newydd er mwyn 
mynd yn ôl i wirfoddoli, i fyd addysg neu gyflogaeth.

Rydym yn darparu cyrsiau hyfforddi, cyfleoedd gwirfoddoli a gweithdai ymarferol 
er mwyn cefnogi pobl i fod yn barod am waith.



5

Ein gweledigaeth
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 gwerthoedd

Yn ddewr Yn benderfynol Yn gymunedYn ddiffuant Yn drugarog

Yn Y Wallich Ydym Ni:

Cymerwn safiad cadarn, 
heriwn ein hunain ac ein 
gilydd. Rydyn ni’n arloesi 
â chynlluniau newydd yn 
eofn. Mae gennyn ni a’n 
defnyddwyr 
gwasanaethau y dewrder 
i ysgogi newid.

Bob amser – o hyd. Ni 
waeth sawl gwaith y daw 
rhywun atom i gael help, 
fe wnawn wrando, bod yn 
drugarog a’u cyfarch yn 
garedig.  

Mae pawb yn haeddu perthyn 
i rywle. Fel tîm rydyn ni’n 
deulu a chroesawn 
bartneriaethau. Ymdrechwn 
i’r bobl y mae digartrefedd yn 
effeithio arnynt gael eu 
cynnwys a’u derbyn.

Wnawn ni ddim stopio. Fe 
wnawn ddal ati i geisio 
gwneud newidiadau mawr, 
nid yn unig i’n helusen ond 
i’r bobl rydyn ni’n eu helpu. 
Wnawn ni ddim colli 
angerdd na ffocws, hyd yn 
oed pan fo pethau’n anodd. 

Mae ein bwriadau yn ddilys, 
ac rydym yn gweithio ar y 
rheng flaen â phobl sydd 
ein hangen. Rydym yn 
cyd-gerdded â phobl ar hyd 
y llwybr ac yn defnyddio 
profiadau ein cyfoedion i 
lywio popeth a wnawn.
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Fe wnaethon ni weld cleientiaid o bob oed, 
ond yr ystod oedran mwyaf cyffredin oedd:

Fe wnaeth ein Timau Ymyrraeth i Bobl sy’n Cysgu Allan ym 
Mhen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd, Casnewydd, Abertawe a 
Wrecsam roi cymorth i:

* Mae’r systemau adrodd wedi newid yn ystod y cyfnod 
hwn ac rydyn ni’n rhagweld anghysondebau yn y data yn 
y maes hwn.

O roi lle i rywun fyw i uwchsgilio ar gyfer y dyfodol. 

o’i gymharu â 2018/19-10.4%*

71

26%

24%

o brosiectau 

Ein pobl a gwasanaethau
Cyflawnwyd rhwng Ebrill 2018 - Mawrth 2019

Pwy wnaethon ni 
eu cefnogi

Oed Rhyw

Fe wnaethon ni 
ddarparu 

o bobl

o bobl

59%

33%

26 - 35 

36 - 45

71 o brosiectau mewn 18 
awdurdod lleol yng Nghymru.

9,664
2,541
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Ein cyllid a’n hadnoddau 
Mae The Wallich wedi wynebu galw cynyddol am wasanaethau yn gyson yn ystod y pum mlynedd diwethaf, a hynny yn aml heb yr adnoddau i ateb 
y galw hwnnw. Roedd angen arloesedd er mwyn darparu’r safon gofal oedd ei angen, heb ganiatáu i’n costau gynyddu, ac rydym wedi wynebu’r 
her honno yn gadarn. Rydym wedi atgyfnerthu a chyfuno ein cyllid ac erbyn hyn rydym mewn sefyllfa dda i oresgyn pwysau ariannol y pandemig 
COVID-19 presennol a thu hwnt. Ond, mae yna fwy i’w wneud o hyd er mwyn sicrhau bod ein cyfradd bylchau preswyl yn gwella ac i ostwng ein 
gwariant ar staff dros dro.

Ein taith ariannol ers 2017

2017/18 2018/19 2019/20 % Increase

Incwm £13,338,601 £14,410,297 £15,282,737 14.5%

Enillion buddsoddi/(colledion) £35,830 £185,354 (£186,615)  

Gwariant £13,377,834 £14,664,159 £15,371,971 15.0%

Diffyg blynyddol (£3,403) (£68,508) (£275,849)  

Gwarged gweithredol blynyddol (£39,233) (£253,862) (£90,306)  

Cyfanswm costau staff £9,014,366 £9,893,432 £10,304,907 14.3%

Costau staffio dros dro £1,213,328 £1,741,427 £1,526,482 25.8%

Staff dros dro % o gyfanswm costau staff 13.5% 17.6% 14.8%  

Gwagleoedd preswyl 6.7% 8.0% 8.1% 22.0%

Mae ein hincwm wedi cynyddu 14.5% yn ystod y tair blynedd ariannol diwethaf o ganlyniad i sicrhau contractau newydd a chodi arian yn llwyddiannus ar ffurf grantiau a rhoddion. 
Ond, mae cynnydd o 15% mewn gwariant yn ystod yr un cyfnod wedi golygu ein bod wedi cofnodi diffygion ariannol am y tair blynedd diwethaf.

Un elfen sydd wedi cyfrannu’n sylweddol at y diffygion yma fu cynnydd o 25.5% mewn staff dros dro a’r cynnydd o 22% mewn gwagleoedd preswyl (llefydd gwag mewn llety) yn ystod 
y cyfnod hwnnw. Mae’r rhain yn ddau o’r meysydd y byddwn yn edrych arnynt er mwyn gwneud arbedion sylweddol yn ystod cyfnod y cynllun busnes yma. 

Byddem wedi cofnodi gwarged o tua £200k ar gyfer blwyddyn ariannol 2019/20 ond arweiniodd y cwymp ariannol ar ddechrau pandemig COVID-19 at gwymp o bron i £500k yn ein 
portffolio buddsoddi rhwng Chwefror a Mawrth. Mae’n galonogol  gweld gwelliannau sylweddol mewn perfformiad buddsoddi ers hynny, ond mae The Wallich yn dal yn sensitif  i 
newidiadau yn y farchnad fyd-eang.



8

Ein dyfodol ariannol
Rydym wedi cynllunio yn ofalus ac wedi paratoi ar gyfer newidiadau posibl o ran ariannu yn ystod y pum mlynedd nesaf. Ar hyn o bryd rydym yn derbyn  60% o’n hincwm gan 
Grantiau Cefnogi Pobl a Grantiau Atal Tai. Ond, bwriedir i’r rhai gael eu huno o Ebrill 2021 a’u hailenwi yn Grantiau Cymorth Tai (HSG). Nid ydym yn disgwyl i’r newid hwnnw effeithio’n 
arwyddocaol ar ein ffrydiau arian.

Wrth i dystiolaeth newydd ar gyfer taclo digartrefedd ddod i’r amlwg, mae The Wallich yn paratoi i addasu ein model gweithredu er mwyn rhoi’r cyfle gorau posibl i bobl gyflawni’r 
newid. Rydym yn rhagweld y byddwn yn cydweithio â phartneriaid ac awdurdodau lleol yn ystod y pum mlynedd nesaf er mwyn rhoi’r system hostelau, lloches nos a llety brys ar waith 
fesul cam. Rydym yn edrych ymlaen at ddefnyddio tystiolaeth orau ac ymchwil er mwyn ei ddisodli gyda model o ailgartrefu sydd yn fodern a chyflym. Byddwn yn arloesi’r newid yma 
ochr yn ochr â’r bobl yr ydym yn eu cefnogi er mwyn ysgogi newid yn y sector drwyddi draw. Fel mae pethau ar hyn o bryd, efallai bod hynny ond yn effeithio ar 4.8% o’n busnes, sydd 
yn cyfateb i tua £700k mewn incwm. Ond, mae hefyd yn cyflwyno cyfleoedd cyffrous ar gyfer darparu gwasanaethau newydd a model ailgartrefu cyflym a chreu mwy o effaith er mwyn 
rhoi diwedd ar ddigartrefedd yn yr hirdymor. Mae hwn yn gyfle, nid bygythiad. 

Rydym mewn sefyllfa dda i oresgyn yr heriau y disgwylir i’r pum mlynedd nesaf eu cyflwyno, ac mae gennym gynlluniau cydnerth er mwyn rheoli’r risgiau ariannol posibl allai fod o’n 
blaenau, yn cynnwys:

• Cynnydd mewn costau cyflog

Yn ystod blwyddyn un, byddir yn cwblhau ymarferiad gwerthuso swyddi er mwyn sicrhau ein bod mewn sefyllfa dda yn y farchnad; nid yn unig fel cyflogwr a ffafrir ond hefyd er 
mwyn denu’r sgiliau sydd eu hangen er mwyn gwireddu uchelgais y cynllun yma. Mae cynnydd blynyddol mewn costau cyflog yn cael ei ragfynegi a bydd hynny yn ein helpu i 
broffesiynoli ein gweithlu yn ogystal â gwella’r broses o recriwtio a chadw staff. Bydd hynny yn ei dro yn lleihau dibyniaeth ar staff dros dro er mwyn llenwi swyddi gwag a sicrhau 
cysondeb o ran gwasanaeth cymorth. Bydd hynny yn arwain at ostyngiad o 50% mewn costau staff dros dro o’r £1.5m a wariwyd yn ystod blwyddyn 2019/20 i £750m erbyn diwedd 
blwyddyn 3. Bydd hynny yn cael ei gyflawni drwy leihau’r gost 20% bob blwyddyn yn ystod Blynyddoedd 1 a 2, a 10% arall ym mlwyddyn 3.

• Arbedion effeithlonrwydd

Mae rhan o’n broses drawsnewid yn golygu bod angen i ni fesur llwyddiant yn wahanol. Bydd ein dangosfyrddau KPI newydd yn rhoi data 
cyfredol a chywir i staff, a bydd hynny yn eu galluogi i wneud penderfyniadau sydd yn fwy seiliedig ar wybodaeth. Bydd hynny yn arwain at 
ostyngiad mewn gwariant o tua 1% y flwyddyn. Mae gwagleoedd mewn prosiectau preswyl wedi cynyddu o 5% i 8.1% rhwng 2015-2020. 
Yn ystod y pum mlynedd nesaf rydym yn cynllunio i ostwng hynny erbyn diwedd y pum mlynedd i ddim uwch na 5%.

• Gwariant cysylltiedig â COVID-19

Mae natur y ffordd yr ariennir y sefydliad yn golygu ein bod mewn sefyllfa dda i oresgyn yr anawsterau ariannol sydd yn deillio o bandemig 
COVID-19 o’i gymharu ag elusennau eraill sydd yn dibynnu fwy ar roddion gan y cyhoedd. Cofnodwyd gwariant mewn perthynas â 
COVID-19 ar wahân, ac mae llawer o’r gwariant ychwanegol wedi cael ei adennill o ffynonellau eraill megis Llywodraeth Cymru, awdurdodau 
lleol a rhoddwyr preifat. Bydd effaith ariannol COVID-19 ar y sefydliad yn fychan o’i gymharu â’n trosiant blynyddol yn ystod 2020. Ar hyn o 
bryd mae goblygiadau economaidd hirdymor COVID-19 yn anhysbys.  
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Mae The Wallich yn cael ei lywodraethu gan fwrdd o ymddiriedolwyr gwirfoddol, gyda hyd at 12 aelod. Yn gwasanaethu’r bwrdd mae yna dri Phwyllgor, yn gyfrifol am Bobl a 
Thalent, Cyllid ac Archwilio a Ansawdd a Diogelwch. Y Prif Weithredwr a’r Tîm Gweithredol sydd yn goruchwylio gwaith grŵp strategol VITAL. Mae VITAL yn golygu Gweledigaeth, 
Gwybodaeth, Dadansoddi Tactegol ac Arweinyddiaeth - mae hynny yn ymwneud â sganio’r gorwel, ystyried tystiolaeth newydd, dadansoddiad gwleidyddol a defnyddio’r arferion 
gorau mwyaf cyfredol o ran arweinyddiaeth. Ffocws hanfodol VITAL yw edrych ar yr amgylchedd y tu allan i The Wallich. Mae’r Uwch Dîm Arweiniol yn canolbwyntio ar gymhwyso’r 
hyn a ddysgir gan VITAL fel y gellir rhoi hynny ar waith yn dactegol fel camau mewnol. Ffocws yr Uwch Dîm Arweiniol yw pennu’r fframwaith polisi a rheoli perfformiad er mwyn 
cyflawni’r blaenoriaethau strategol. Yr Uwch Dîm Rheoli Gweithredol sydd yn gyfrifol am ddarparu ein gwasanaethau ar lawr gwlad, am sicrhau cydymffurfiaeth â chontractau, rheoli 
risg, diogelu, casglu data ac ysgogi arloesedd.

Mae holl fframwaith llywodraethu The Wallich yn cael ei gefnogi gan fewnbwn amhrisiadwy gan ein Grŵp Ymgynghori Cyflogeion, sydd yn cynrychioli aelodau staff ac sydd yn 
hyrwyddo eu buddiannau. Mae Bwrdd Cysgodol Defnyddwyr Gwasanaeth yn sicrhau bod y bobl yr ydym yn eu cefnogi wedi eu hintegreiddio’n llawn i’r ffordd yr ydym yn rhedeg ein 
helusen, y ffordd yr ydym yn dylunio a darparu ein gwasanaethau a’r ffordd yr ydym yn sicrhau ein bod yn atebol am ddarparu rhagoriaeth.

Ein dull llywodraethu

Bwrdd Ymddiriedolwyr

Pwyllgor Pobl a 
Thalent

Pwyllgor Cyllid 
ac Archwilio

Pwyllgor Ansawdd a 
Diogelwch

Prif Weithredwr a’r tîm gweithredol

Strategol

Tactegol

Gweithredol

VITAL
Gweledigaeth, Gwybodaeth, 

Dadansoddi Tactegol ac 
Arweinyddiaeth

Uwch Dîm Rheoli

Sganio’r gorwel, monitro gwleidyddol, datblygu 
arweinyddiaeth.

Materion allanol i’r sefydliad

Uwch Reolwyr Gweithredol
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Diwylliant, polisi, datblygu’r sefydliad, cyfathrebu, datblygu’r 
busnes, codi arian, monitro, iechyd a diogelwch, rheoli cyllideb, 

rheoli risg

Darparu gwasanaeth, rheoli contractau, diogelu, 
creu cysylltiadau â phartneriaid allweddol, arwain 

timau gweithredol
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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.



11

Ein blaenoriaethau strategol
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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Ein cynllun ar gyfer trawsnewid
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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.

Yn ystod tri mis cychwynnol cyfnod clo COVID-19, bu i ni lwyddo i gyflawni pethau rhyfeddol:

• Cadw 24 o wasanaethau allweddol yn agored 24/7

• Galluogi i’r holl drigolion ynysu yn ddiogel yn ystod y cyfnod clo

• Sicrhau a dosbarthu dros 100,000 o eitemau PPE

• Cefnogi dros 3,500 o bobl oedd angen tai

• Cysylltu 345 o bobl i’r rhyngrwyd, oedd cyn  hynny wedi eu hallgau yn ddigidol

• Dosbarthu 13,000 o brydau poeth ledled Cymru

Mae gennym lawer i fod yn falch ohono, o’r ffordd y bu i ni ymateb i’r argyfwng, ond mae’n dal yr un mor wir bod raid i ni adfer ein gwasanaethau nawr yn dilyn effeithiau COVID-19 ar 
fusnes a bywydau personol. Ar gyfer rhai o’r amcanion yma, yn syml nid ydym yn gallu pennu amserlenni.

Byddwn yn gwneud hynny drwy:

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

Gweithred Mwy o fanylion 
Person / Tîm sydd yn 

gyfrifol
Amserlenni Mesur  o lwyddiant 

Parhau i Ymateb i argyfwng 
COVID-19 drwy ein Cynllun Darparu 
Gwasanaethau Critigol

Cynnal a monitro ein dangosfwrdd KPI COVID-19 
ar y system In-Form

Tasglu COVID-19 / SLT Yn ystod 
Blwyddyn 1

24 o wasanaethau critigol yn aros 
yn agored ac yn gweithredu yn 
ddiogel

Taeniad COVID-19 yn cael ei 
leihau a’i gyfyngu

Cymuned Blaenoriaeth strategol 1:  
Ailadeiladu Cymuned The Wallich yn dilyn pandemig COVID-19 tra’n meithrin 
ffyrdd newydd o weithio â phartneriaethau cymunedol cadarnhaol.



14

Gweithred Mwy o fanylion 
Person / Tîm sydd yn 

gyfrifol
Amserlenni Mesur  o lwyddiant 

Dechrau Adfer ein holl brosiectau a 
gwasanaethau pan fo newidiadau i 
gyfyngiadau clo yn cael eu cyhoeddi

Ailagor gwasanaethau fesul cam sydd ar hyn o 
bryd wedi cau pan fo’n ddiogel gwneud hynny

Tasglu COVID-19 / 
Gweithrediadau

Yn ystod 
Blwyddyn 1

Cyflawni’r Cynllun Adfer i’r 
Cam Porffor yn ddiogel - Holl 
weithrediadau wedi eu hadfer

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

• Cadw ein tîm a’n defnyddwyr gwasanaeth yn 
ddiogel drwy gynnal cyflenwad PPE, protocolau 
hylendid a glanweithdra a diweddaru’n gyson 
wrth i’r dystiolaeth esblygu

• Gwella a darparu adnoddau i raglen staff lles 
The Wallich ar unwaith

Cyfleusterau /
Gweithrediadau

Adnoddau Dynol

Yn ystod 
Blwyddyn 1

Yn ystod 
Blwyddyn 1

Bodlonrwydd staff wrth i’r holl 
staff rheng flaen ddychwelyd i 
weithio gyda chleientiaid

Cyflawni cynllun lles The Wallich  

Cymryd amser i Fyfyrio ar ein 
hymateb i’r pandemig COVID-19 a 
chynllunio sut y gallwn Adfer yn dilyn 
ei effeithiau fel pobl ac fel elusen

Arweiniodd cwymp y farchnad arian 
ar ddechrau pandemig COVID-19 at 
golli £500k yng ngwerth ein portffolio 
buddsoddi. Roedd ein gwariant ar 
gostau cysylltiedig â COVID yn ystod 
brig pandemig COVID-19 yn £22k yr 
wythnos ar gyfartaledd.

• Datblygu a gweithredu ein adnodd gwerthuso 
COVID-19

• Rhoi argymhellion yr adroddiad ar waith 

• Adfer ein cronfeydd wrth gefn i’r sefyllfa cyn 
COVID-19

Tasglu COVID-19 / SLT

Tasglu COVID-19

Cyllid / Codi Arian

Yn ystod 
Blwyddyn 1

Blwyddyn 2-3

Blynyddoedd 1-3

Adroddiad gydag argymhellion 
wedi eu cynhyrchu erbyn diwedd 
Q1 Blwyddyn 2

KPI wedi eu bodloni erbyn diwedd 
Blwyddyn 3

13.5 wythnos o gronfeydd wrth 
gefn anghyfyngedig

Cydnabod ein staff sydd wedi 
mynd y filltir ychwanegol yn ystod 
y pandemig yma er mwyn sicrhau 
bod cymorth hanfodol yn dal i gael ei 
ddarparu i’r rhai sydd ei angen fwyaf

Lansio a gweithredu Gwobrau COVID-19 i’r staff AD / Cyfathrebu / 
Gweithrediadau

Yn ystod 
Blwyddyn 1

Nifer o’r staff wedi derbyn 
Gwobrau COVID-19

Cymuned
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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.

Dywedodd y Ganolfan Ddigartrefedd “Mae angen i ni weithio ar draws disgyblaethau, sectorau a phrofiadau bywyd. Mae angen i ni fynd i’r afael â tharddiadau y problemau yn hytrach 
na’r symptomau.” (Fframwaith SHARE 2019).

Mae yna lawer o fythau yn bodoli ynghylch digartrefedd, ac o ganlyniad i hynny mae yna lawer o weithgaredd cymunedol sydd yn llawn bwriadau da ond sydd yn aneffeithiol. Mae’n 
rhaid harneisio ewyllys da cyfunol y gymuned a’i gyfeirio fel nad yw’n mynd yn wastraff. Rydym yn croesawu ymrwymiad diweddar Llywodraeth Cymru i hynny yn eu Cynllun Cam 2.

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.

Mae hynny yn golygu bod angen i’n cyfraniad fod yn fwy na’n sefydliad os ydym yn wirioneddol am gyfrannu at daclo tarddiad digartrefedd. Mae’n rhaid i’n cyfathrebiadau fod yn fwy 
trawiadol, gan fynd i’r afael â tharddiad y broblem, ac yn bwysicach na dim, cynnig gobaith.

Byddwn yn gwneud hynny drwy:

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

Gweithred Person / Tîm sydd yn gyfrifol Amserlenni Mesur  o lwyddiant 

Datblygu negeseuon allweddol a chyfarwyddo gofynion y 
Llywodraeth h.y. Tai fel hawl dynol, dulliau lleihau niwed mewn 
perthynas â rheoli defnyddio sylweddau, comisiynu wedi ei 
hysbysu gan PIE, cryfder y ddarpariaeth symudol

AD / Cyfathrebu / 
Gweithrediadau

Blynyddoedd 1-3 Lefelau ymgysylltu â chyfathrebu allanol mewn 
perthynas â pholisi wedi ei fonitro yn chwarterol

Parhau i gynrychioli The Wallich ar y Grŵp Gweithredu ar 
Ddigartrefedd Gweinidogol

Prif Weithredwr Blwyddyn 1 Cydgynhrychu pedwar adroddiad i’r Gweinidog dros 
Dai a Llywodraeth Leol gyda’r Grŵp Gweithredu ar 
Ddigartrefedd 

Dewrder Blaenoriaeth strategol 2:  
Defnyddio tystiolaeth, dylanwad a chyfathrebu er mwyn creu amgylchedd ble 
gellir datrys digartrefedd.
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Gweithred Person / Tîm sydd yn gyfrifol Amserlenni Mesur  o lwyddiant 

Cyfarfodydd chwe misol gyda’r Gweinidog dros Dai ac Adfywio 

Cynrychiolaeth sefydliadol mewn grwpiau allweddol h.y. 
Cartrefi i Bawb Cymru, Rhwydwaith Tai yn Gyntaf, Rhwydwaith 
Camddefnyddio Sylweddau a grwpiau gweithredol eraill

Prif Weithredwr / Cyfathrebu Blynyddoedd 1-5 Sicrhau cynnydd o 25% yn ein presenoldeb mewn 
grwpiau strategol a ffrydiau gwaith erbyn Blwyddyn 3

Diweddariadau cyfathrebu chwarterol ar gyfer Gweinidogion a 
thîm Llywodraeth Cymru

Prif Weithredwr / Cyfathrebu Blynyddoedd 1-5 Trywydd archwilio ar gyfer y cyfathrebiadau a anfonwyd a 
nifer yr ymgysylltiadau

Dewrder

Gweithred Person / Tîm sydd yn gyfrifol Amserlenni Mesur  o lwyddiant 

Recriwtio Cydlynydd Polisi a Materion Cyhoeddus Cyfathrebu Blwyddyn 1 Cydlynydd Polisi a Materion Cyhoeddus wedi ei recriwtio 
a’i anwytho

Diweddariadau a gwybodaeth dyddiol gan Positif Cyfathrebu Blynyddoedd 1-5 Diweddariadau mewn cyfarfodydd SLT a VITAL

2. Datlygu ein portffolio polisi a materion cyhoeddus 
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Gweithred Person / Tîm sydd yn gyfrifol Amserlenni Mesur  o lwyddiant 

Ail-lansio VITAL yn The Wallich (Gweledigaeth, Gwybodaeth, 
Dadansoddi Tactegol, Arweinyddiaeth) yn cynnwys 
partneriaeth trosglwyddo gwybodaeth ymysg SLT

Prif Weithredwr / SLT Blwyddyn 1 Cyfarfodydd VITAL chwarterol a rhannu cyfathrebiadau 
VITAL i randdeiliaid

Datblygu rhaglen dreigl o werthuso gwasanaeth Prif Weithredwr / 
Gweithrediadau

Blynyddoedd 2-5 Un adroddiad gwerthuso sylweddol yn cael ei gynhyrchu 
bob blwyddyn er mwyn i’r Bwrdd graffu arno

Dewrder

Gweithred Person / Tîm sydd yn gyfrifol Amserlenni Mesur  o lwyddiant 

Cyflawni cynllun peilot Rhwydwaith Gwybodaeth y Digartref ar 
y Stryd (SHIN) 

Systemau Busnes a Datblygu Blwyddyn 1 Adroddiad peilot  a dadansoddiad wedi ei anfon at 
Lywodraeth Cymru

Mabwysiadu’r system SHIN fel adnodd casglu data Wallich Systemau Busnes a Datblygu/
Gweithrediadau

Blwyddyn 2 Integreiddio â system In-Form bresennol

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

4. Ymgysylltu yn rhagweithiol â thystiolaeth, gwerthusiadau ac ymchwil ymddangosol
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Byddwn yn sicrhau ein bod yn darparu gwasanaethau i’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

Gweithred Person / Tîm sydd yn gyfrifol Amserlenni Mesur  o lwyddiant

Asesu safon y llety yr ydym yn ei ddarparu o ran cydymffurfio â 
Safon Ansawdd Tai Cymru

Cyfleusterau /Gweithrediadau Blwyddyn 2 Cynhyrchu gwerthusiad o ganfyddiadau a chynllun gwella 
erbyn diwedd Blwyddyn 2

Ail alinio’r holl bolisïau diogelu a systemau rheoli er mwyn 
adlewyrchu’r hyn a ddysgwyd gan Hysbysiad Rheoleiddio’r 
Comisiwn Elusennau

Prif Weithredwr / 
Gweithrediadau

Blwyddyn 1 Datblygu a gweithredu polisïau a adolygwyd

Monitro systemau ar In-Form

Cynnal a gweithredu Achrediad Elusen Ymddiriedadwy Prif Weithredwr/ Twf Busnes a 
Gwelliant

Blwyddyn 1 Caffael Achrediad Elusen Ymddiriedadwy ym Mlwyddyn 1 
a chynnal hynny am oes y cynllun yma

Alinio holl Systemau a Pholisïau Rheoli Ansawdd gydag 
achrediad newydd

Prif Weithredwr / Systemau 
Busnes a Datblygu

Blwyddyn 3 Monitro adroddiadau KPI gweithredol yn chwarterol, 
sydd yn cael eu mapio yn erbyn tair elfen ein cenhadaeth

Creu a datblygu dangosfwrdd KPI lefel uchel sydd yn cynnwys y 
dangosyddion a ddisgrifir yn Atodiad 1

Prif Weithredwr/ Twf Busnes a 
Gwelliant

Blynyddoedd 1-3 Integreiddio In-Form, SAGE, CIPHR a Pizzazz (system 
monitro PIE newydd) erbyn Blwyddyn 3

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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Gweithred Person / Tîm sydd yn gyfrifol Amserlenni Mesur  o lwyddiant

Cwblhau adolygiad cyflogau a dadansoddiad o leolid y sector Bwrdd Ymddiriedolwyr / Prif 
Weithredwr / SLT / AD

Blwyddyn 1 Gweithredu ein strwythur newydd ym Mlwyddyn 2 a 
strwythur cyflogau newydd wedi ei sefydlu

Ailstrwythuro sefydliadol llawn sydd yn galluogi proffesiynoli’r 
gweithlu, gan sicrhau fforddiadwyedd a llwybrau dilyniant clir

Bwrdd Ymddiriedolwyr / Prif 
Weithredwr / SLT 

Blynyddoedd 1-2 Gweithredu ein strwythur newydd ym Mlwyddyn 2 a 
strwythur cyflogau newydd wedi ei sefydlu

Cyflwyno tîm arweinyddiaeth newydd y mae ein ansawdd wedi 
ei sicrhau

Bwrdd Ymddiriedolwyr / Prif 
Weithredwr 

Blwyddyn 1 Y tîm arwain wedi ei sefydlu erbyn diwedd Blwyddyn 1

Lleihau ein dibyniaeth ar adnoddau asiantaeth drwy sicrhau’r 
nifer llawn o staff ar gyfer pob prosiect ar raddfa symudol dros 
dair blynedd

Gweithrediadau / AD Blynyddoedd 1-3 Mwy o fodlonrwydd staff, lefelau salwch is (anelu at 3% 
erbyn diwedd Blwyddyn 3), lefelau cadw staff uwch, 
recriwtio mwy llwyddiannus

Mabwysiadu ein Hadduned Ni yw’r Newid

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

Penderfyniad
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Gweithred Person / Tîm sydd yn gyfrifol Amserlenni Mesur  o lwyddiant

Caffael adnoddau ar gyfer strategaeth lles The Wallich a 
chyflawni hynny 

Prif Weithredwr / AD Blwyddyn 1 Arolwg boddhad staff

Sicrhau bod cymorth seicogymdeithasol ar gael i’r holl staff 
sydd ei angen, yn arbennig os ydynt wedi profi trawma yn 
y gwaith neu os oes ganddynt heriau ychwanegol mewn 
perthynas â gwella ar ôl dioddef COVID-19

Adnoddau Dynol Blwyddyn 1 Monitro nifer y sesiynau cymorth seicogymdeithasol 
y cafodd aelodau staff fynediad atynt - mae Kinbee yn 
cynnig sesiynau rheolaidd

Datblygu cynllun cydraddoldeb ac amrywiaeth ar gyfer staff 

Gweithredu cydraddoldeb ac amrywiaeth ar gyfer staff

Prif Weithredwr / AD

Adnoddau Dynol

Blwyddyn 2

Blynyddoedd 2-3

Asesu i ba raddau mae ein tîm staff yn adlewyrchu 
amrywiaeth y gymuned ehangach erbyn diwedd 
Blwyddyn 3

Nod ansawdd QED Blynyddoedd 3-5

Pob aelod staff i gael Cynllun Datblygu Personol (PDP) a 
chyfleoedd hyfforddi cyfatebol

Prif Weithredwr / 
Gweithrediadau

Blwyddyn 2 Pob aelod staff i gael PDP

Nifer y cyrsiau a fynychwyd ac a ddarparwyd

Dylunio swît o hyfforddiant rheoli a datblygu cynhwysfawr 

Darparu hyfforddiant rheoli ar ffurf rhaglen dreigl 

Adnoddau Dynol

Adnoddau Dynol

Blwyddyn 1

Blynyddoedd 2-5

Adroddiadau chwarterol ar yr hyfforddiant staff a 
ddarparwyd, yn cynnwys hyfforddiant rheoli

Datblygu strategaeth ddigidol ranbarthol seiliedig ar risg 

Gweithredu strategaeth ddigidol ranbarthol seiliedig ar risg 

Gweithrediadau / TG

Gweithrediadau / TG

Blwyddyn 1

Blynyddoedd 2-3

Datblygu a monitro strategaeth ddigidol drwy In-Form

Mesuriad KPI o’r strategaeth ddigidol

Penderfyniad

3. Gwella profiad cyflogaeth pob aelod o’r tîm - rydym eisiau amlygu ein hunain fel cyflogwr rhagorol a chefnogol
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4. Parhau i amrywio ffynonellau incwm, cynyddu incwm a gynhyrchir ein hunain ac adfer costau llawn

Gweithred Person / Tîm sydd yn gyfrifol Amserlenni Mesur  o lwyddiant

Adfer sefyllfa ein cronfeydd wrth gefn anghyfyngedig i’r cyflwr 
oedd yn bodoli yn COVID-19 

Prif Weithredwr / Cyllid / Codi 
Arian

Blwyddyn 3 Cyflawni 13.5 wythnos o gronfeydd wrth gefn erbyn 
Blwyddyn 3

Lleihau gwariant staffio dros dro yn y sefydliad drwyddo draw AD / Gweithrediadau/ Cyllid Blynyddoedd 1-3 Gostyngiad o 50% mewn costau o’i gymharu â chostau 
2019/20 erbyn Blwyddyn 3

Lleihau gwagleoedd yn yr holl leoliadau preswyl Gweithrediadau/ Cyllid Blynyddoedd 1-3 Gostyngiad o 5% yn y gwagleoedd preswyl erbyn 
Blwyddyn 3

Datblygu a gweithredu strategaethau datblygu busnes sydd yn 
canolbwyntio yn rhanbarthol 

SLT / Gweithrediadau Blwyddyn 2 Monitro KPI

Datblygu a gweithredu strategaethau codi arian sydd yn 
canolbwyntio yn rhanbarthol

Prif Weithredwr / Codi Arian Blwyddyn 1 Dadansoddiad o fuddion cost y tîm Codi Arian ac 
adenillon chwemisol  ar y cyfrifiad buddsoddi

Pob rhanbarth i leihau diffygion ariannol prosiectau SOM Blynyddoedd 1-3 Pob rhanbarth i leihau diffygion ariannol prosiectau o 
10% erbyn Blwyddyn 1, er mwyn cyrraedd trothwy elw 
erbyn Blwyddyn 3 a chyfrannu 10% at gostau craidd 
erbyn Blwyddyn 5

Gwerthusiad o eiddo The Wallich

Gwerthuso anghenion eiddo a swyddfeydd

Archwilio’r achos busnes am strategaeth gwaredu asedau 

Prif Weithredwr / Cyfleusterau

Cyfleusterau

Bwrdd Ymddiriedolwyr / Prif 
Weithredwr / Cyllid

Blwyddyn 1

Blwyddyn 2

Blynyddoedd 3-5

Adrodd i’r Pwyllgor Cyllid ac Archwilio

Adrodd i’r Pwyllgor Cyllid ac Archwilio

Papur opsiynau i’r Bwrdd ynghylch gwneud y mwyaf o’n 
hasedau

Paratoi ein hunain i fasnachu cyn y cynllun busnes nesaf (os 
bydd yr holl brosiectau a ariennir yn cyfrannu 10% at gostau 
craidd, yn ddelfrydol dylai unrhyw gostau Gwasanaethau 
Canolog sydd ar ôl gael eu cynhyrchu eu hunain drwy 
weithgareddau mentrau cymdeithasol)

Bwrdd Ymddiriedolwyr / Prif 
Weithredwr / SLT

Blwyddyn 3 

Blwyddyn 4

Blwyddyn 5

Recriwtio i swydd Datblygu Mentrau Cymdeithasol

Sefydlu / atgyfodi is-gwmnïau masnachu

Lansio mentrau

Penderfyniad
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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. Rydym yn glir iawn bod y tri pherson sydd yn cysgu ar y strydoedd yn Aberystwyth yr 
ydym yn ymgysylltu â nhw yr un mor werthfawr a phwysig â’r 60 yn Abertawe.

Hefyd mae gan ranbarthau daearyddol Cymru anghenion gwahanol o ran adnoddau, ymgysylltu â gwirfoddolwyr, partneriaethau, rheoli perthnasoedd, blaenoriaethau cyfathrebu 
a datblygu busnes. Mae polisi Llywodraeth Cymru ar adeg ysgrifennu hyn, a hen fformiwlâu ariannu yn golygu bod adnoddau yn cael eu dosbarthu yn unol â dwysedd y boblogaeth 
a beth yw lle ardaloedd penodol yn y Mynegeion Amddifadedd Lluosog. Mae natur wledig ac amrywiaeth ddiwylliannol rhai o’r rhanbarthau daearyddol yn golygu nad oes yna bob 
amser degwch yn y gwasanaeth a ddarperir, ac o ran y cymorth mae ein aelodau tîm yn ei dderbyn gan Wasanaethau Canolog. Nid yw hynny mwyach yn dderbyniol. 

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

Gweithred Person / Tîm sydd yn gyfrifol Amserlenni Mesur o lwyddiant

Parhad ein Bwrdd Cysgodol Defnyddwyr Gwasanaeth Prif Weithredwr / Cyfranogiad 
a Dilyniant

Blynyddoedd 1-5 Cyfranogiad ar Y Bwrdd Cysgodol Defnyddwyr 
Gwasanaeth a chynhyrchu adroddiad blynyddol ar gyfer y 
Bwrdd Ymddiriedolwyr

Casglu adborth cleientiaid er mwyn gwella gwasanaeth Cyfranogiad a Dilyniant Blynyddoedd 1-5 Parhau i ddarparu, dadansoddi ac adrodd o’n Harolwg 
Rhagolwg Defnyddwyr Gwasanaeth

Cyfranogiad cleientiaid mewn recriwtio a dewis ymddiriedolwyr 
a swyddi allweddol

Prif Weithredwr / Cyfranogiad 
a Dilyniant

Blynyddoedd 1-5 Nifer y cleientiaid a gynrychiolir ar banelau cyfweld

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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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

Gweithred Person / Tîm sydd yn gyfrifol Amserlenni Mesur o lwyddiant

Ymarferiad proffilio rhanbarthol a chymhariaeth â dadansoddiad 
o anghenion lleol

Gweithrediadau Blynyddoedd 1-3 Adroddiad dadansoddi erbyn diwedd o Blwyddyn 2

Datblygu busnes rhanbarthol, codi arian, gwirfoddoli a 
strategaethau cyfathrebu

SLT Blynyddoedd 1-3 Cynhyrchu dogfennau strategaeth

Sicrhau cymaint â phosibl o gyfranogiad defnyddwyr 
gwasanaeth ym mhob agwedd o’r sefydliad

Bwrdd Ymddiriedolwyr / Prif 
Weithredwr / SLT / Holl staff

Blynyddoedd 1-3 Monitro KPI gweithredol yn chwarterol

Lefelau bodlonrwydd cleientiaid

Gweithred Person / Tîm sydd yn gyfrifol Amserlenni Mesur o lwyddiant

Datblygu dangosyddion amrywiaeth Twf Busnes a Thîm Gwella Blwyddyn 2 Cynhyrchu dadansoddiad cydraddoldeb ac amrywiaeth a 
dangosfwrdd KPI cysylltiedig

Hyfforddiant cydraddoldeb ac amrywiaeth i’r holl staff ar ffurf 
raglen dreigl

Adnoddau Dynol Blynyddoedd 2-5 Nifer y cyrsiau hyfforddiant a ddarparwyd

Gwella ymwybyddiaeth anabledd a sicrhau bod yr holl 
wasanaethau yn gwbl hygyrch

Gweithrediadau / 
Cyfleusterau

Blynyddoedd 2-5 Archwiliad mewnol a chyflwyno canfyddiadau i’r Bwrdd

Dod yn ganolfan ragoriaeth ar gyfer ymgysylltu a chefnogi pobl 
ddigartref y mae anableddau dysgu a chyflyrau niwro-amrywiol 
yn effeithio arnynt

Gweithrediadau Blynyddoedd 2-5 Gwobr QED a chyhoeddi arfer gorau

Cysylltu ag asiantaethau arbenigol er mwyn sicrhau bod hawliau 
ac urddas merched yn cael eu hategu yn yr holl wasanaethau

Gweithrediadau Blynyddoedd 1-5 Monitro KPI a diweddariadau SLT

Cysylltu ag asiantaethau arbenigol er mwyn taclo tlodi tai ac 
allgau ffoaduriaid a cheiswyr lloches

Gweithrediadau Blwyddyn 1 Monitro KPI a diweddariadau SLT

3. Sicrhau bod amrywiaeth ein grŵp cleientiaid yn adlewyrchu amrywiaeth y boblogaeth ddigartref a bod allgau anfwriadol yn cael ei leihau

Dilysrwydd
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Gweithred Person / Tîm sydd yn gyfrifol Amserlenni Mesur o lwyddiant

Sicrhau bod gan yr holl wasanaethau preswyl Wi-Fi a mynediad 
rhyngrwyd ar gael 

Cyfleusterau /Gweithrediadau Blwyddyn 1 300 o ddefnyddwyr gwasanaeth i gael mynediad Wi-Fi 
mewn prosiectau preswyl

Gweithred Person / Tîm sydd yn gyfrifol Amserlenni Mesur o lwyddiant

Datblygu strategaeth Iaith Gymraeg ranbarthol Cyfathrebu Blwyddyn 2 Cynhyrchu strategaeth Iaith Gymraeg ranbarthol

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

5. Datblygu a gweithredu ein strategaeth Iaith Gymraeg

Dilysrwydd
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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. Yr elfennau craidd yw: 

• Meddu ar ddealltwriaeth seicolegol o anghenion ac ymddygiadau eich defnyddwyr gwasanaeth

• Rhoi ystyriaeth i sut y gall yr amgylchedd ffisegol ddylanwadu ar ymddygiadau, meddyliau ac emosiynau

• Hyfforddiant a chymorth i staff sydd yn gweithio â phobl sydd yn dangos ymddygiadau heriol yn rheolaidd

• Ymarfer sydd yn creu tystiolaeth -  adnabod beth sydd yn gweithio ac effaith hynny 

• Defnyddio perthnasoedd fel adnodd allweddol a gyfer mewid ymddygiad 

• Gweithredu ymarfer myfyriol mewn perthynas â phopeth a wnawn 

Mae The Wallich wedi gwneud cynnydd sylweddol yn ystod y pum mlynedd diwethaf o ran cyflwyno PIE yn y sefydliad drwyddo draw. Mae hynny wedi cynnwys hyfforddiant eang, 
asesiadau ar sail prosiectau a chyflwyno ymyriadau seicogymdeithasol i’r bobl yr ydym yn eu cefnogi. Mae ein Rhwydwaith Myfyrdod yn sicrhau, pryd bynnag fo rhywun yng Nghymru 
yn cael mynediad i’n gwasanaethau, nad yw therapydd neu gwsnelydd ymhell i ffwrdd.

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

Gweithred Person / Tîm sydd yn gyfrifol Amserlenni Mesur o lwyddiant

Recriwtio ac anwytho cydlynydd arbenigol Cyfranogiad a Dilyniant/
Gweithrediadau

Blwyddyn 1 Cydlynydd Arbenigol wedi ei recriwtio a’i anwytho

Comisiynu contractwr allanol rhagorol er mwyn darparu 
hyfforddiant ac ymarfer myfyriol o ansawdd uchel.

Prif Weithredwr /AD/ SLT Blwyddyn 1 Nifer y sesiynau hyfforddiant a ddarparwyd

Adroddiad gwerthuso yn seiliedig ar adborth staff

Trugaredd Blaenoriaeth strategol 5:  
Bod yn sefydliad sydd yn wirioneddol wedi cael ei hysbysu’n seicolegol.
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Gweithred Person / Tîm sydd yn gyfrifol Amserlenni Mesur o lwyddiant

Gweithredu’r argymhellion ar gyfer newid yn y prosiect CHT fel 
ein gwasanaeth PIE blaenllaw

Prif weithredwr / Arbenigwr 
PIE / Gweithrediadau

Blwyddyn 1 Adrodd i SLT

Adolygu a gwella Porth PIE The Wallich er mwyn sicrhau 
ansawdd adnoddau, rhwyddineb defnyddio ac adnodd 
gwybodaeth a hyfforddiant effeithiol

Arbenigwr PIE / 
Gweithrediadau / AD

Blwyddyn 1 Staff yn defnyddio Porth PIE ac yn adrodd i SLT

Lansio Pwyllgor Ansawdd a Diogelwch er mwyn cefnogi’r Bwrdd 
Ymddiriedolwyr

Prif Weithredwr / Cadeirydd Blwyddyn 1 Cyfarfodydd bob dwy flynedd a’r Cynllun Gweithredu 
Ansawdd a Diogelwch

Trugaredd

Gweithred Person / Tîm sydd yn gyfrifol Amserlenni Mesur o lwyddiant

Cyflwyno’r polisi hyrwyddo newid cadarnhaol Gweithrediadau / Arbenigwr 
PIE / Cyfranogiad a Dilyniant

Blynyddoedd 1-2 Polisi yn cael ei weithredu yn yr holl brosiectau a 
gwasanaethau

Darparu hyfforddiant hyrwyddo newid cadarnhaol i’r holl staff AD / Arbenigwr PIE / 
Cyfranogiad a Dilyniant

Blynyddoedd 1-2 Nifer y sesiynau hyfforddiant a ddarparwyd

Lleihau cyfraddau troi allan yn yr holl leoliadau preswyl Gweithrediadau Blynyddoedd 2-3 Gostyngiad o 50% mewn cyfraddau troi allan

Datblygu polisi a gweithdrefn rheoli risg wedi’u hysbysu’n 
seicolegol er mwyn addasu hynny ar draws yr holl brosiectau a 
gwasanaethau

Arbenigwr PIE / Cyfranogiad a 
Dilyniant/Gweithrediadau

Blwyddyn 1 Polisi wedi’i ddatblygu

Darparu hyfforddiant rheoli risg wedi’i hysbysu’n seicolegol i’r 
holl staff

AD / Arbenigwr PIE / 
Cyfranogiad a Dilyniant

Blynyddoedd 1-2 Nifer y sesiynau hyfforddiant a ddarparwyd

Cyflwyno’r polisi rheoli risg wedi’i hysbysu’n seicolegol Gweithrediadau / Arbenigwr 
PIE / Cyfranogiad a Dilyniant

Blwyddyn 2 Polisi yn cael ei weithredu yn yr holl wasanaethau

2. Addasu ein dull er mwyn sicrhau gwasanaethau rheoli a chymorth tai wedi ei hysbysu’n seicolegol
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Gweithred Person / Tîm sydd yn gyfrifol Amserlenni Mesur o lwyddiant

Ymchwilio a datblygu system er mwyn tystiolaethu am ein 
gwaith a’n cynnydd ar ein taith PIE 

Arbenigwr PIE / Cyfranogiad a 
Dilyniant/Gweithrediadau

Blwyddyn 1 Nodi system fonitro a gwerthuso briodol

Peilota systemau monitro a gwerthuso PIE ar draws sampl 
bychan o brosiectau a gwasanaethau

Arbenigwr PIE / Cyfranogiad a 
Dilyniant/Gweithrediadau

Blwyddyn 1 Peilota system newydd yn llwyddiannus (Pizzaz)

Adroddiad gwerthuso cynllun peilot wedi ei gynhyrchu

Datblygu a darparu hyfforddiant i Reolwyr er mwyn defnyddio 
system fonitro a gwerthuso er mwyn galluogi Rheolwyr i gynnal 
hunanasesiadau PIE mewn prosiectau a gwasanaethau

Arbenigwr PIE / AD / 
Cyfranogiad a Dilyniant/
Gweithrediadau

Blwyddyn 2 Nifer y sesiynau hyfforddiant a ddarparwyd

Dylunio a gweithredu system o hunanasesu PIE parhaus ar 
draws yr holl brosiectau a gwasanaethau

Arbenigwr PIE / 
Gweithrediadau

Blwyddyn 2 Adroddiadau chwarterol wedi eu cynhyrchu sydd yn 
dangos canlyniadau hunanasesiad

Gweithio gyda’r Bwrdd Cysgodol o ran defnyddio’r system 
fonitro a gwerthuso er mwyn hwyluso asesiadau defnyddwyr 
gwasanaeth o PIE mewn prosiectau

Arbenigwr PIE / Cyfranogiad a 
Dilyniant

Blynyddoedd 2-3 Asesiadau defnyddwyr gwasanaeth yn cael eu cynnal 
mewn prosiectau a gwasanaethau

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

Gweithred Person / Tîm sydd yn gyfrifol Amserlenni Mesur o lwyddiant

Cyflwyno papur opsiynau gydag argymhellion ar gyfer eu rhoi ar 
waith

Prif Weithredwr / AD Blwyddyn 2 Ymchwil traethawd wedi ei gyflwyno i’r Pwyllgor AD

Adolygu ac ail-lunio yr holl bolisïau AD er mwyn hyrwyddo 
amgylchedd o garedigrwydd a chymorth fel cyflogwr

Adnoddau Dynol Blynyddoedd 3-5 Arolwg boddhad staff, lefelau salwch is, llai o lwyth achos 
AD a chadw aelodau staff

Trugaredd
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Ein llwyddiant
Galluogi The Wallich i fonitro a mesur pa mor llwyddiannus yr ydym o ran cyflawni ein blaenoriaethau strategol uchelgeisiol, cynllun datblygu KPI wedi ei sefydlu. Bydd hynny yn cael ei 
weithredu yn gyfamserol â’r prif gynllun busnes, ac yn y pen draw bydd yn mesur ein trawsnewidiad. Mae’n manylu ar y camau ar gyfer adeiladu ar sylfaen y data KPI a gasglwyd eisoes 
ar draws y sefydliad gan amrywiaeth o systemau TG  systemau eraill. Bydd hefyd yn amlinelli sut y bydd staff yn cael eu cefnogi i datblygu mwy o KPIau a’u cyflwyno yn effeithiol er 
mwyn atgyfnerthu ein llywodraethiant. 

Bydd cyflawni cynlluniau datblygu KPI yn ystod Blynyddoedd 1-3 y cynllun busnes yn ein galluogi i wella sut ydym yn gwerthuso cynnydd ac i adolygu pa mor llwyddiannus yr ydym 
wedi bod o ran cyflawni ein blaenoriaethau strategol. Bydd hefyd yn ein galluogi i weithredu a monitro targedau gwaelodlin o’r data allweddol a gafwyd er mwyn dangos yn well sut yr 
ydym yn perfformio ar draws y sefydliad ar gyfer Blynyddoedd 4-5.
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Ein hamcanion
Beth ydym eisiau ei gyflawni erbyn diwedd y cynllun yma

Cymuned Dilysrwydd TrugareddDewrder Penderfyniad
• 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

• 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

• 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

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

• Byddwn yn lansio pwyllgor 
Ansawdd a Diogelwch 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

• 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



 
Elusen Gofrestredig Rhif: 1004103 / Yn Gofrestredig yng Nghymru a Lloegr
Cwmni Cyfyngedig Trwy Warant Rhif: 2642780
Y Wallich yw enw masnachu Wallich Clifford Community

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.


