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Mae’r amser wedi dod i ni anfon 
newyddlen atoch unwaith eto.
Mae dros flwyddyn a hanner wedi bod ers i’r 
pandemig ddechrau, ond rydym yn falch bod golau ar 
ddiwedd y twnnel wrth i fwy o bobl gael y brechiad yn 
erbyn COVID-19. 

Mae hi wedi bod yn gyfnod heriol a rhyfedd iawn i 
bawb. Rydw i’n gobeithio eich bod chi yn cadw’n iawn 
yn ystod y cyfnod rhyfedd yma ac, fel fi, yn gweld y 
gobaith a’r amseroedd gwell sydd o’n blaenau. 

Er gwaetha’r pandemig, rydym yn parhau i drio ein 
gorau i’ch gwasanaethu yn y ffordd orau bosib ac i 
ddatblygu ein cwmni er budd cymunedau lleol. 

Rydym wedi sefydlu Academi Adra, sef prosiect i helpu 
ein tenantiaid sydd angen neu’n dymuno  datblygu 
sgiliau i’w hannog a’u cefnogi i gael gwaith addas. 
Mae gwybodaeth am y cyfleoedd ar gael ar ein 
gwefan Cymuned Adra, a darllenwch mwy ar   
dudalen 4.

Rydym hefyd wedi gosod allan ein bwriadau  ar sut i 
gyrraedd targedau i fod yn fwy ystyriol o’r amgylchedd 
a lleihau carbon. Mae yna fwy o wybodaeth am sut 
gall hyn effeithio chi a sut allwch chi fod yn rhan o hyn 
ar dudalen 12.

Da ydi edrych yn ôl ar yr hyn rydym wedi ei gyflawni, 
ond gwell fyth ydi edrych ymlaen at yr hyn sydd i ddod. 
Mae’r amser wedi dod i edrych ar ddyfodol Adra. 
Wnaethom ni holi am eich barn chi, ein tenantiaid, 
am sut y dylen ni gynllunio ein dyfodol wrth i ni greu 
cynllun corfforaethol newydd. Cewch ddarllen mwy am 
hyn mewn erthygl ar dudalen 10.

Rydym wedi gosod ein bwriad am sut rydym am 
adeiladu 1200 o dai newydd fforddiadwy yng 
ngogledd Cymru, gan gynnwys sir Gwynedd erbyn 
2025 a buddsoddi yn y tai sydd gennym yn barod. 
Rydym  wedi cyrraedd y garreg  
filltir o adeiladu 200 o dai 
newydd fforddiadwy yng 
Ngwynedd eleni yn 2021.

Cofion, 

Iwan Trefor Jones,  
Dirprwy Brif Weithredwr Adra

Ffôn: 0300 123 8084

Gwefan: adra.co.uk

E-bost: enquiries@adra.co.uk
Cysylltu â ni

Weithiau mae sgwrs yn gallu gwneud byd o 
les. Cysylltwch â ni am sgwrs hefo’n swyddo-
gion er mwyn gweld beth allwn wneud i helpu.

Cyfryngau Cymdeithasol: 
@adrataicyf 

Sefydlu Cymuned ar-lein ar 
eich cyfer chi
Rydym wedi creu gwefan gymunedol 
newydd ar eich cyfer chi,  o’r enw Cymuned 
Adra. Mae’r wefan yma yn cynnwys straeon 
o’n cymunedau lleol gan fod gymaint 
o bethau gwych yn mynd ymlaen yn y 
cymunedau ydach chi’n rhan ohonynt. 

Ar Cymuned Adra rydym hefyd yn mynd 
i fod yn rhannu cyfleoedd arbennig i’n 
tenantiaid a chwsmeriaid i ddatblygu 
sgiliau gall arwain at swyddi. Byddwn 
hefyd yn rhannu gwybodaeth y credwn 
allai fod yn hynod ddiddorol i chi. 

I gael golwg i weld os oes stori am eich 
cymuned chi, rhywun ydach chi’n ‘nabod, 
neu gyfle gwerthfawr ar eich cyfer – ewch i 
cymuned.adra.co.uk 

Gair gan Iwan,  
Dirprwy Brif Weithredwr Adra
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Ymweld â’n 
Cymunedau  
Taith Stadau Haf 2021 
hefo Dirprwy Brif 
Weithredwr Adra

Dyfodol Adra yn 
eich dwylo chi – 
casglu barn pobl 
ifanc am ein 
dyfodol mewn 
ysgolion lleol
Rydym wrthi’n cynllunio dyfodol ein cwmni. 
Dyma’r cynllun fydd yn rhoi cyfeiriad 
i ni fel busnes hyd at 2025. Rydym wir 
eisiau gwybod beth sy’n bwysig i chi, ein 
cwsmeriaid a’n tenantiaid a thrigolion ein 
cymunedau. Chi yw calon ein cwmni ac 
rydym eisiau gwybod am eich syniadau 
a’ch barn wrth i ni greu ein cynllun at 
y dyfodol. Felly, mae dyfodol Adra yn 
eich dwylo chi! Rydym wedi gofyn i 
chi lenwi holiadur ar-lein eisoes, a tro 
‘ma aethom allan i ysgolion lleol yng 
Ngwynedd i gasglu barn a syniadau gan y 
genhedlaeth nesaf. Diolch yn fawr i Ysgol 
Tryfan, Ysgol y Moelwyn ac Ysgol Godre’r 
Berwyn am y croeso.

Aeth ein Dirprwy Brif Weithredwr, Iwan 
Trefor Jones a rhai o’n haelodau staff ar 
daith o amgylch ein cymunedau i gael sgwrs 
a gweld ein cwsmeriaid wyneb yn wyneb 
ar ôl dros flwyddyn o gyfarfodydd rhithiol a 
gweithio o bell. 

Cawsom gyfle i ymweld hefo nifer o’n 
cymunedau ar draws Gwynedd gan 
gynnwys Caernarfon, Penygroes, Tremadog 
a’r Bala. Bu ein wardeiniaid cymunedol yn 
brysur yn ein tywys o gwmpas. Pwrpas yr 
ymweliad oedd casglu adborth gennych chi 
a gweld os oes unrhyw beth arall allwn ei 
wneud i helpu wrth i ni gynllunio at ddyfodol 
Adra.



Academi

Jess  
Mi o’n i wedi bod yn gweithio fel cynorthwyydd 
mewn siop chwaraeon ac yn ystyried be i 
wneud efo fy ngyrfa.  O’n i wedi ystyried mynd 
i’r Brifysgol ond wedyn mi ddaeth Covid a 
doedd hynny bellach ddim yn apelio. O’n i’n 
awyddus i gael y profiad o ddysgu wyneb 
yn wyneb, ac mi welais i’r fideo ar Facebook 
yn hysbysebu’r swydd efo Adra gan feddwl y 
byddai’n ddelfrydol medru dysgu tra’n ennill 
cyflog ar yr un pryd.    

Lauren  
Mi oeddwn i’n arfer gweithio i’r gwasanaeth 
iechyd, ac roedd yr oriau yn hir a ddim yn 
gyfeillgar iawn ar gyfer bywyd teulu. Mi ges 
i neges destun gan Adra yn dweud “Dewch 
i weithio i ni” a dyma fi’n mynd ati i lenwi’r 
ffurflen yn syth! Roedd gen i ddiddordeb mawr 
yn y gwaith mae Adra yn ei wneud o gwmpas 
cefnogaeth tenantiaid, ond drwy’r brentisiaeth 
yma mi gai hefyd y cyfle i ddysgu am yr holl 
wasanaethau eraill sydd ganddyn nhw yn 
ogystal. Roedd cael dysgu, magu profiad ac 
ennill cymhwyster yn y broses yn gyfle rhy 
dda i’w golli.  Ers i mi gychwyn dwi wedi cael 
gymaint o gefnogaeth gan bawb. Mae’r cyfleon 
yna i chi dim ond i chi fynd amdanyn nhw.

Academi Adra  
yn eich cefnogi i mewn i waith
Mae Academi Adra yn medru cynnig cefnogaeth a chyfleon i’ch helpu i ddatblygu eich sgiliau 
ac eich symud yn nes at waith. Rydym yn gweithio gyda’n contractwyr, partneriaid a sefydliadau 
eraill i gynnig hyfforddiant, cymwysterau, prentisiaethau, profiad gwaith, cyfleon gwirfoddoli a 
llawer mwy.

Rhai sydd wedi elwa yn ddiweddar o gyfleon Academi Adra yw Jess a Lauren, ein Prentisiaid Tai 
newydd. Mae’r ddwy yn denantiaid i Adra ac wedi cychwyn gweithio gyda ni yn ddiweddar ar 
gynllun prentisiaeth dwy flynedd. Dyma ychydig mwy o’u hanes...

Jess & Lauren

Os hoffech chi weld pa 
gyfleon gall Academi Adra 
gynnig i chi cysylltwch  
gyda Charlotte Hogan ar  
0300 123 8084/ 
cymunedol@adra.co.uk  
am sgwrs bellach.
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Bydd lle i hyd at 12 berson fanteisio ar y cyfle 
hwn. Bydd y cwrs AM DDIM a’r unig ofynion  
yw eich:

• bod yn denant i Adra, neu yn byw yn un o’n 
cartrefi

• dros 16 oed

• ddim yn gweithio o fewn y maes 
adeiladwaith yn barod

• bod yn ymrwymo i deithio i fynychu yr 
hyfforddiant yn Llangefni a phrofiad gwaith 
ar ein safleoedd. Byddwn yn ceisio trefnu 
safle profiad gwaith mor agos i’ch cartref 
ag sy’n ymarferol bosib.

I gofrestru eich diddordeb ar gyfer y 
cwrs, cysylltwch gyda Charlotte yn y 
Tîm Cyswllt Cymunedol ar 0300 123 
8084 neu cymunedol@adra.co.uk erbyn 
dydd Gwener, 13 Awst  ar yr hwyraf os 
gwelwch yn dda. Byddwn yn cynnig lle 
ar y cwrs ar sail y cyntaf i’r felin, felly 
ewch amdani i gysylltu gyda ni!

Cwrs newydd i denantiaid Adra, yn 
cyfuno cymwysterau a phrofiad gwaith
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Rydym wedi bod yn gweithio gyda Grŵp Llandrillo Menai a chwmni Procure Plus 
i ddylunio cwrs newydd sbon fydd yn cael ei gynnig yn arbennig i denantiaid 
Adra. Pwrpas y cwrs fydd cyfuno cyrsiau achrededig a phrofiad gwaith ar gyfer 
eich cyflwyno i yrfa newydd yn y maes cynnal a chadw ac adeiladwaith. 

Rydym wedi teilwra 2 gwrs gwahanoli chi:
Teitl y Cwrs Cwrs Cynnal a Chadw Cwrs contractio cyffredinol

Cynnwys 
y cwrs a’r 
cymwysterau 
y byddwch yn 
eu hennill

•	 Ymwybyddiaeth Iechyd a 
Diogelwch (CITB SSP) 

•	 Ymwybyddiaeth Asbestos  
•	 Llif Dorri (‘abrasive wheels’) 

(NOCN)
•	 Codi a Chario
•	 Gweithio ar uchder ac 

ymwybyddiaeth harnais – (NOCN)
•	 Ymwybyddiaeth Amgylcheddol 

(IOSH)
•	 Tyrau Symudol PASMA  (PASMA))

•	 Ymwybyddiaeth Iechyd a Diogelwch 
(CITB SSP) 

•	 Ymwybyddiaeth Asbestos (IOSH/IATP)
•	 Arwyddion, Golau a Diogelu  – (NOCN 

Streetworks)
•	 Marsial Cerbydau  (NOCN)
•	 Llif Dorri (‘abrasive wheels’) (NOCN)
•	 Ymwybyddiaeth Gweithio ar uchder ac 

ymwybyddiaeth harnes – (NOCN)
•	 Ymwybyddiaeth Amgylcheddol (IOSH)

Pryd? Wythnos 1 23/08/21- 27/08/21

Wythnos 2 31/08/21- 03/09/21 

Wythnos 1 16/08/21- 20/08/21

Wythnos 2 23/08/21- 27/08/21

Lleoliad Wythnos 1 
Hyfforddiant yng Grŵp Llandrillo Menai

Campws Grŵp Llandrillo Menai, 
Llangefni

Wythnos 2 
Profiad gwaith hefo Tîm Trwsio Adra ar 
un o’n stadau

Un o stadau tai Adra

Profiad gwaith gyda chontractwr Adra ar un  
o’n safleoedd datblygu

Wythnos 1  
Campws Grŵp Llandrillo Menai, Llangefni

Wythnos 2  
Gyda contractwr ar safle gwaith Adra



Wythnos ym Mywyd 
Swyddog Tai 
Cefnogol Adra
Mae Kathleen Hughes yn un o’n swyddogion 
sy’n cynnig cefnogaeth i’n tenantiaid.
Efallai ei bod hi’n wyneb cyfarwydd i lawer 
ohonoch chi yn ardal Bangor.

Mae ei swydd wedi’i rhannu’n ddwy rôl. Mae’n 
gweithio tri diwrnod yr wythnos fel Swyddog Tai 
Cefnogol, yn helpu tenantiaid a safleoedd cefnogol, 
a dau ddiwrnod fel Swyddog Cefnogi Tenantiaeth, 
yn  cefnogi unigolion bregus neu bobl sydd angen 
help.

Dyma gip olwg ar wythnos ym mywyd Kath  yn ei 
geiriau hi.

Dydd Llun 
Dwi’n ymweld â thenantiaid yn eu cartrefi ar 
safleoedd cefnogaeth Adra tua dwy waith yr 
wythnos. Dwi’n gneud hyn i neud yn siŵr bod 
popeth yn iawn, gan drio cefnogi a lleihau 
unigrwydd ac os nad oes gan rai deulu, byddaf yn 
sicrhau bod ganddynt yr help mae nhw angen.

Gall hyn gynnwys rhoi cyngor ar beth i wneud hefo 
llythyrau, datblygu cynlluniau talu ar gyfer biliau, eu 
cefnogi i gael gafael ar fudd-daliadau ar-lein.

Dwi hefyd yn helpu tenantiaid i gael addasiadau 
i’w cartrefi os oes angen, neu yn trefnu eu bod 
yn cael eu asesu i weld be maen nhw angen. 
Dwi’n cydweithio hefo llawer o sefydliadau ac 
asiantaethau eraill i gefnogi ein tenantiaid.

Dwi’n adeiladu perthynas efo’r bobl dwi’n gefnogi, 
gan ddarparu help, cefnogaeth a sicrwydd iddynt 
a’u teuluoedd. Mae cael clywed cwsmeriaid yn 
dweud sut mae fy nghefnogaeth wedi eu helpu 
go iawn, pan nad oedd ganddynt unman i droi yn 
rhoi’r teimlad gorau i mi.

 

Dydd Mawrth 
Dwi’n cadw dyddiau Mawrth a Iau yn rhydd i 
ganolbwyntio ar gefnogi tenantiaid bregus. Dwi’n 
trio cael help i unigolion sydd hefo anawsterau dysgu 
neu broblemau camddefnyddio sylweddau. Dwi’n 
gwneud hyn drwy ddarparu talebau banciau bwyd, 
cael cefnogaeth i wella cyflwr eu cartref neu eu helpu 
i symud.

Dwi’n helpu tenantiaid i:

• sefydlu neu gynnal tenantiaethau newydd
• derbyn atgyfeiriadau gan y gwasanaeth iechyd 

meddwl neu’r gwasanaethau cymdeithasol
• cyfeirio at feddygon teulu neu leoliadau gofal 

iechyd.

Gallaf gefnogi tenantiaid i gael mynediad at 
gronfeydd â chymorth, i brynu nwyddau gwyn, er 
enghraifft, neu i sefydlu biliau ynni.
Dwi’n siarad hefo rhwng 30 a 40 o bobl yr wythnos i 
weld sut maen nhw a beth maen nhw angen.

Dydd Mercher 
Os ydw i’n poeni am denant a’u lles, mae gen i 
opsiwn i’w cyfeirio at wasanaethau cymdeithasol, 
cael cefnogaeth ar gyfer materion iechyd meddwl, 
neu at Gyngor ar Bopeth am gymorth gyda 
hawliadau budd-dal.

Mae pob diwrnod yn wahanol a does yna ddim trefn 
pendant gan nad ydych chi’n gwybod pa mor hir y 
bydd ymweliad neu alwad gyda phob tenant. Dydych 
chi byth yn gwybod pryd mae tenant yn mynd i ffonio 
neu anfon neges yn gofyn am help.

Ar gyfer pob rôl, dwi’n cael cyfarfod tîm wythnosol, 
lle rydyn ni’n dod at ein gilydd ac yn trafod materion 
sy’n codi.7



Dydd Iau 
Gall y rôl cymorth tenantiaeth fod yn debyg 
mewn sawl ffordd i’r rôl tai cefnogol gan fy mod 
i’n gweithio gyda llawer o’r r’un asiantaethau, 
fel y Ganolfan Waith neu’r gwasanaethau 
cymdeithasol. Ond gyda chefnogaeth tenantiaeth 
mae lefel y gefnogaeth yn ddwysach ac am 
gyfnod byr. Mae hyn oherwydd cyllid o ddwy 
flynedd ar y mwyaf, er prin iawn ydwi’n cefnogi 
tenant am fwy na blwyddyn.

Byddaf yn cysylltu â’r tenantiaid hyn o leiaf 
unwaith yr wythnos a byddwn yn mynd trwy pa 
faterion sydd ganddynt a sut y gallwn helpu. Bydd 
y tenantiaid dwi’n eu cefnogi yn derbyn cymorth 
dwys am ychydig oriau’r wythnos i ddechrau, 
sy’n lleihau dros amser. Gall tenantiaid tai â 
chymorth dderbyn hyd at 45 munud o gefnogaeth 
yr wythnos – gallai fod yn dri ymweliad neu 
galwadau byrrach neu un galwad hirach.

Yn ogystal â fy nghysylltiad â’r tenantiaid, mae 
gen i’r gwaith papur arferol i’w neud a fel rheol 
mae diwedd yr wythnos fod yn amser da i ddal 
i fyny - , er ei fod yn waith parhaus. Mae gan 
bob tenant gynlluniau cymorth unigol sy’n cael 
eu hadolygu bob chwe mis. Ariennir fy rôl gan 
y Grant Cymorth Tai yng Nghymru ac rydym yn 
cyflwyno rhain i Lywodraeth Cymru.

Mae cymorth tai â chefnogaeth a thenantiaeth yn 
ymwneud â gwneud cwsmeriaid yn annibynnol, 
teimlo’n ddiogel, rheoli eu llety a chefnogi eu 
hiechyd corfforol a meddyliol.”

A dyna ddiwedd wythnos gyda Kathleen. Am 
wythnos brysur!

Gobeithio bod hyn wedi rhoi syniad i chi o’r math 
o waith y mae’n ei wneud a sut mae cymaint o 
bobl yn elwa o’i help.

Ydych chi neu rywun ydych chi’n nabod 
dros 55 oed neu wedi cofrestru yn anabl, 
o ardal Pen Llŷn ac yn chwilio am gartref 
newydd, hwylus, wedi ei ddylunio a’i adeiladu 
yn benodol ar gyfer hybu pobl hŷn i fyw’n 
annibynnol gyda chefnogaeth?

Bydd 28 o fflatiau pwrpasol ar gael yn fuan.

Beth fydd yn cael ei gynnwys ar gyfer 
pob cwsmer?
• Fflat hunan-gynhwysol sy’n cynnwys cegin, 

ystafell fyw, ystafell wlyb, un neu ddwy 
ystafell wely 

• Gardd gymunedol

• Lle parcio nodedig

• Intercom

• Ystafell a chegin gymunedol 

• Swyddog rhan-amser ar y safle

Bydd Cynllun Gosod Lleol yn cael ei 
lunio ar gyfer y cartrefi hyn, fel bod 
ymgeiswyr addas sydd â chysylltiad 
lleol efo ardal Pen Llŷn yn cael 
blaenoriaeth. Cysylltwch â’n Tîm 
Gosod cyn gynted â  phosibl i gael 
eich ystyried:   
gosod@adra.co.uk | 0300 123 8084

Cartrefi er mwyn annog i bobl hŷn fyw bywyd 
annibynnol gyda chefnogaeth yn ardal Pen Llŷn
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Gwobr Rhagoriaeth Mewn 
Gwasanaeth Cwsmer
Rydym wedi bod yn llwyddiannus unwaith eto wrth i ni dderbyn gwobr  
Achrediad Rhagoriaeth Mewn Gwasanaeth Cwsmer am y drydedd flwyddyn  
yn olynol.

Ar ôl asesiad diweddar gan y Ganolfan Asesu, rydym wedi derbyn cadarnhad  
ein bod yn parhau i gyrraedd y Safon Rhagoriaeth Gwasanaeth Cwsmer ac ein bod yn cael 
derbyn y wobr yma unwaith eto.

Rydym hefyd wedi llwyddo i gael graddau Compliance Plus am ein gwaith o fewn ein cymunedau 
a gyda’n cwsmeriaid. Mae hyn yn cynnwys sefydlu Tîm Galar, Academi Adra i gefnogi ein 
cwsmeriaid / tenantiaid i waith a datblygu gwefan newydd yn benodol ar gyfer ein tenantiaid o’r 
enw Cymuned Adra, sy’n rhan ychwanegol a digidol o’n newyddlen tenantiaid. Rydym hefyd wedi 
cael ein gwobrwyo am weithio mewn partneriaeth i ddatblygu pecyn cefnogaeth ddigartref yn 
ein safle datblygu newydd yn 137 Stryd Fawr, Bangor.

Dywedodd Hugh Keachie, Aseswr Rhagoriaeth mewn Gwasanaeth Cwsmer:

“Mae Adra wedi arddangos lefelau gwych o Wasanaeth Cwsmer. Mae Adra’n sefydliad sy’n dda 
iawn am feddwl tu allan i’r bocs, ac mae hynny wedi bod yn ddefnyddiol iawn yn y pandemig. 
Maent yn creu cyfleoedd ardderchog i’w cwsmeriaid ac mae dymuniad clir gan staff i ddarparu 
gwasanaethau o ansawdd da. Roedd yn hynod bositif clywed gan staff eu bod yn 
teimlo fel eu bod yn cael eu gwerthfawrogi ac yn cael eu grymuso i gyflawni tasgau.”

Dywedodd Sarah Schofield, ein Cyfarwyddwr Cwsmeriaid a Chymunedau: 

 “Rydw i wrth fy modd ein bod wedi llwyddo i dderbyn Achrediad Rhagoriaeth mewn 
Gwasanaeth Cwsmer unwaith eto ar ôl blwyddyn heriol.

“Mae ein cwsmeriaid yng nghanol popeth ydan ni’n ei wneud ac mae’n staff yn 
benderfynol i ddarparu gwasanaethau gwych sy’n cadw cwsmeriaid yn ddiogel 
ac yn gyffyrddus yn eu cartrefi. Mae’n galonogol cael cydnabyddiaeth ac adborth 
cadarnhaol am y gwaith ydan ni’n cyflawni. 

“Rydym yn parchu, gwerthfawrogi a gwrando ar ein cwsmeriaid ac mae ganddynt hawl 
disgwyl y gorau gennym. Rydym yn gwybod bod lle i wella o hyd a’n bod yn agored i 
sylwadau a syniadau. 

“Hoffwn ddiolch i’r tîm cyfan yn Adra. Rydym yn edrych ymlaen at ddatblygu ymhellach 
fyth a gwneud ein gorau i’n cwsmeriaid.”

Rydym newydd dderbyn canlyniadau ein harolwg 
boddhad cwsmer, sef arolwg i weld pa mor fodlon 
ydych chi, ein cwsmeriaid hefo ni fel darparwyr tai a’r 
gwasanaethau ydan ni’n eu cynnig. Mae’r arolwg yn 
cael ei gynnal gan gwmni allanol.

Mae’r arolwg diweddaraf yn dangos bod boddhad 
cwsmer yn cynyddu’n gyffredinol ar draws llawer o’n 
gwasanaethau.

Roeddem yn falch o weld cynnydd yn y nifer 
o’n tenantiaid a chwsmeriaid sy’n ein gweld yn 
ddibynadwy a’u bod yn gallu ymddiried ynom. 

Roeddem hefyd yn falch o weld fod yna foddhad o 
ran sut mae cwsmeriaid a thenantiaid yn teimlo yr 
ydan ni wedi ymdrin hefo sefyllfa COVID-19.

Wrth gwrs mae gennym dal le i wella ac mae cael 
barn ac adborth gan ein cwsmeriaid yn hynod 
werthfawr ac rydym wir yn gwerthfawrogi eich 
amser pan ydan ni’n ffonio.

Pa mor fodlon ydych chi hefo ni?  
Y canlyniadau diweddaraf wedi eu cyhoeddi

Sarah Schofield
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Mary Lou ac Aled Reese

Cafodd y ddau eu henwebu 
am eu gwaith arbennig 
yng nghymuned Pwllheli 
yn ystod y pandemig. Gŵr 
a gwraig wedi ymddeol o 
Bwllheli ydy Mary Lou ac 
Aled. Mae’r ddau wedi bod 
yn brysur iawn yn gwneud 
amryw o bethau i helpu yn 
y gymuned. Bu Mary Lou 
yn brysur iawn yn gwneud mygydau diogelwch ei hun 
ac yn rhoi ‘scrubs’ i’r ysbyty leol, tra mae Aled wedi 
bod yn helpu henoed y gymuned trwy dorri eu gwair 
a gwneud manion swyddi eraill i’w helpu.  Diolch yn 
fawr i chi am eich cyfraniad i’r gymuned leol.  

 

Carol Young, Samantha Young ac Maria Mielczarski

Yn ystod y cyfnod clo cyntaf bu Carol, Samantha a 
Maria yn hynod weithgar yn helpu cymdogion oedd yn 
gorfod “shieldio” trwy drefnu siopau ar-lein wythnosol 
ar eu cyfer o’r archfarchnad leol. Yn ogystal maent 
wedi bod yn brysur yn trefnu i nôl neges o’r siopau lleol 
fel papurau newydd, bara, llefrith ac ati.

Roedd yn ymgyrch enfawr ac wedi sicrhau bod nifer 
o’r trigolion oedd yn methu gwneud dros eu hunain 
ag heb deulu neu ffrindiau cyfagos, gyda chyflenwad 
rheolaidd o fwyd a diod a nwyddau angenrheidiol ac 
yn ddiogel yn eu cartrefi yn ystod y pandemig.

Diolch i’r tair 
ohonoch am wneud 
gwahaniaeth enfawr 
i fywydau trigolion yr 
Hen Balas, Llanelwy.

 
 

Sandra Williams-Evans

Sandra wedi cael ei henwebu am 
ei gwaith yn helpu ei chymdogion 
dros y flwyddyn diwethaf.

Er ei bod yn fam brysur, mae 
Sandra wedi bod yn helpu pobl 
hŷn a bregus yn ei chymuned 
hyd at dri diwrnod yr wythnos 
dros y flwyddyn a hynny trwy nôl 
presgripsiwn, siopa a gwneud 
neges. Diolch yn fawr i ti Sandra!

Kevin Williams 

Enwebwyd Kevin am y gwaith bu 
yn ei wneud i lanhau a cynnal a 
chadw y safle lle’r oedd yn byw  
ym Mangor dros nifer o 
flynyddoedd.

Mae Kevin hefyd yn ceisio gwella 
edrychiad y safle trwy blannu 
blodau yn yr ardal gymunedol, 
tacluso’r ardal biniau gan ddidoli 
eitemau ailgylchu yn briodol. Diolch o galon i ti am 
dy waith gwirfoddol Kevin mae cael cymeriadau fel 
Kevin sy’n mynd y filltir ychwanegol yn ein cartrefi yn 
gwneud byd o wahaniaeth i’n cymunedau ni.

Fel ‘da chi’n gweld, mae hi wedi bod yn flwyddyn 
arbennig a chymaint o waith anhygoel wedi bod yn 
digwydd yn wirfoddol yn ein cymunedau ni. 

Rydym yn edrych ymlaen i gyhoeddi mwy o enillwyr yn 
fuan.

Os ydych chi’n adnabod rhywun sy’n haeddu cael eu 
cydnabod fel Seren Gymunedol, ewch draw i’n gwefan 
i’w enwebu: adra.co.uk

Sêr Cymunedol  
Enillwyr 2021  
Mae ein gwobrau Sêr Cymunedol yn ôl.

Diolch i chi gyd am eich enwebiadau, mae eleni wedi bod yn flwyddyn arbennig o 
ran y gwaith gwirfoddol mae rhai o’n tenantiaid wedi bod yn ei wneud ac mae’n 
bleser gallu cydnabod rhywfaint o’r gwaith yma.

Felly dyma rhai o enillwyr eleni. Mae gweddill yr enillwyr wedi eu rhestru ar ein 
gwefan Cymuned Adra.



Cyfleoedd Cyfranogi
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Mae cymryd rhan yn gyfle i chi ddysgu mwy 
am waith Adra a rhannu eich barn a’ch 
profiadau er mwyn gwella ein gwasanaethau. 
Byddwch hefyd yn cael y cyfle i gyfarfod 
tenantiaid eraill a datblygu eich sgiliau

Mae cymorth ar gael i helpu gydag unrhyw 
gostau fel teithio neu ofal, a byddwn yn eich 
cefnogi drwy gynnig hyfforddiant amrywiol.

Partneriaeth Tenantiaid Adra
Rydym wastad yn awyddus i groesawu 
aelodau newydd i’r Bartneriaeth. Dyma grŵp 
o denantiaid sy’n cyfarfod efo ni oddeutu 
pob 2 fis i rannu eu barn a chael mewnbwn i 
benderfyniadau sy’n ymwneud a’ch cartrefi a’r 
gwasanaethau rydych chi’n ei dderbyn gan Adra. 

Mae’r Bartneriaeth Tenantiaid wedi chwarae 
rôl allweddol yng ngwaith Adra dros y 
blynyddoedd, gan gynnwys monitro ein 
perfformiad, archwilio gwasanaethau ac 
adolygu a newid polisïau a gweithdrefnau.

Byddwn yn trafod newidiadau neu 
ddatblygiadau newydd i’n gwasanaethau neu 
yn y maes tai fydd yn cael effaith ar denantiaid 
e.e. Rhenti, Gofal Cwsmer, Gwasanaeth Trwsio 
a llawer mwy. 

Os ydych am ymuno neu am 
wybodaeth bellach, plis cysylltwch 
gyda Charlotte ar 0300 123 8084/ 
cymunedol@adra.co.uk

Mae cael clywed eich barn a derbyn eich mewnbwn chi fel tenantiaid i’n 
gwaith yn bwysig i ni. Rydym yn cynnig ystod o gyfleon sydd yn eich galluogi 
i roi eich barn, boed drwy gyfarfod gyda thenantiaid eraill, cwblhau arolwg 
dros y we neu ymgynghori dros y ffon. Gallwch chi ddewis sut a phryd hoffech 
chi gymryd rhan gyda ni.



Diogelu 
Mae diogelu yn golygu amddiffyn plant ac 
oedolion rhag camdriniaeth neu esgeulustod.  
Mae hefyd yn golygu dysgu pobl sydd o’u cwmpas 
i adnabod yr arwyddion a pheryglon. Mae 
gennym ni gyfrifoldeb i amddiffyn grwpiau bregus 
ac ymdrin â honiadau, peryglon neu ddatgelu 
camdriniaeth neu esgeulustod yn effeithiol.

Beth yw camdriniaeth?
Gall camdriniaeth ddigwydd mewn sawl ffordd 
(mae’n cynnwys camdriniaeth sy’nn digwydd 
mewn unrhyw le, tŷ preifat, sefydliad neu unrhyw 
le arall) gan gynnwys:

• Corfforol

• Rhywiol

• Emosiynol / seicolegol

• Economaidd ac ariannol – yn cynnwys cael 
arian neu eiddo arall wedi’i ddwyn; cael 
eich twyllo, cael eich rhoi dan bwysau mewn 
perthynas ag arian neu eiddo arall neu 
camddefnydd o arian neu eiddo arall.

• Esgeulustod

• Gwahaniaethol a / neu drosedd casineb

• Camdriniaeth yn y cartref

• Priodas orfodol

• Caethwasiaeth Fodern – gan gynnwys 
masnachu pobl, caethwasiaeth, 
caethwasiaeth plant, wedi dal mewn dyled, a 
llafur dan orfod neu lafur gorfodol

Mae esgeulustod yn golygu peidio a cyrraedd 
anghenion corfforol a/neu feddyliol sylfaenol 
person ifanc neu oedolyn a all olygu nam difrifol 
i’w llesiant e.e amhariad ar iechyd unigolyn neu 
amhariad ar ddatblygiad plentyn.

Adnabod camdriniaeth ac esgeulustod
Mae yna sawl arwydd o gamdriniaeth, bydd 
y rhain yn amrywio oherwydd y math o 
gamdriniaeth ac esgeulustod.

Efallai y bydd dioddefwyr camdriniaeth corfforol 
yn dangos tystiolaeth o grafiadau, cleisiau, 
llosgiadau a sgaldiadau.

Efallai y bydd dioddefwyr camdriniaeth rywiol 
yn mynd yn fewnblyg, sef ei chael hi’n anodd 
cerdded neu eistedd neu fod newid yn eu 
hymddygiad arferol.

Efallai y bydd dioddefwyr emosiynol neu 
seicolegol yn dangos lefelau uchel o straen neu 
bryder, yn hunan niweidio, yn dangos arwyddion 
o iselder neu eisiau sylw.

Dangosyddion posib o gamdriniaeth ariannol 
neu economaidd yw diffyg eiddo fel dillad neu 
eitemau personol fel ffôn symudol.

Efallai y bydd dioddefwyr o esgeulustod yn 
dangos y canlynol – iechyd yn dirywio, brechau, 
doluriau, dillad anaddas neu gyflyrau iechyd 
sydd heb eu trin.

Ein dyletswydd ni

Un o egwyddorion pwysicaf diogelu yw bod hyn 
yn gyfrifoldeb ar pawb. Dim ein dyletswydd ni 
yw profi fod camdriniaeth neu esgeulustod ond 
mae’n ddyletswydd arnom i adrodd unrhyw 
bryder. Byddwn yn cadw cyfrinachedd wrth 
ymdrin â materion o ddiogelu ond efallai 
y byddwn yn rhannu gwybodaeth gydag 
asiantaethau  sy’n bartneriaid i ni, er enghraifft:

• Gwasanaethau Cymdeithasol

• Yr Heddlu

• Asiantaethau Camdrin yn y Cartref 

Mae rhannu gwybodaeth berthnasol yn effeithiol 
rhwng pobl broffesiynol yn hanfodol er mwyn 
diogelu grwpiau bregus. Byddwn yn cydymffurfio 
yn llawn gydag asiantaethau a phartneriaid 
eraill wrth ymdrin â materion diogelu.

Beth i’w wneud os ydych chi’n poeni am berson 
bregus?

Os oes yna sefyllfaoedd sy’n achosi pryder 
fod yna risg i les a diogelwch unigolyn, yna 
cysylltwch gyda ni cyn gynted â phosib ar 0300 
123 8084. Ar gyfertu allan i oriau gwaith (rhwng 
5yh a 9yb), cysylltwch gyda’r Tîm Diogelu o fewn 
eich awdurdod lleol perthnasol.  

• Cyngor Gwynedd: 01248 353 551 

• Cyngor Sir Ddinbych: 0345 053 3116 

• Cyngor Conwy: 01492 515777

• Cyngor Wrecsam: 0345 053 3116 

• Cyngor Sir y Fflint: cysylltu â’r Heddlu ar 101

Neu os yw’n argyfwng, cysylltwch gyda’r 
gwasanaeth brys ar 999.
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Gwneud eich cartref a’n cwmni yn llai niweidiol i’r amgylchedd drwy 
leihau allyriadau carbon beth ydach chi angen gwybod?
Rydym yn cymryd camau yn erbyn newid hinsawdd drwy ddatgarboneiddio ein cwmni a’r cartrefi yr ydym yn 
darparu i greu dyfodol cynaliadwy ar gyfer y cenedlaethau nesaf yng ngogledd Cymru. Rydym wedi dechrau ar 
ein gwaith i newid 80 o gartrefi i fod yn fwy ecogyfeillgar. Edrychwch ar y cwestiynau isod i gael gwybod mwy.

Beth ydi Tai Teg a sut fedra i fod yn rhan ohono? 
Tai Teg yw’r gofrestr cartrefi fforddiadwy yng ngogledd Cymru.  
Os oes gennych ddiddordeb mewn tŷ fforddiadwy o dan gynllun rhent canolraddol,  
cynllun rhentu i brynu ac yn y blaen – dyma’r lle i chi. Mae’n bwysig eich bod chi’n cofrestru.
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Sut i gofrestru?

• Ewch i www.taiteg.org
• Cliciwch ar ‘Cofrestru â Tai Teg’
• Llenwch y ffurflen gais
• Cliciwch ar y botwm “cyflwyno cais”
• Bydd Tai Teg wedyn yn asesu eich cais. Os 

ydych yn cyfarch y meini prawf ac yn cael eich 
cymeradwyo, gallwch wedyn gyflwyno cais am 
dŷ fforddiadwy – sy’n wahanol i dŷ cymdeithasol.

Ydych chi’n gymwys i gofrestru?

Rhaid i chi gyfarch y meini prawf yma i allu cofrestru:

• 18 mlwydd oed +
• Mewn cyflogaeth gyda incwm gros y flwyddyn o 

£16,000 - £45,000 (dydi budd-daliadau ddim yn 
cyfrif fel incwm)

• Yn prynwr tro cyntaf neu os yw’r cartref ydach 
chi’n byw ynddo ar hyn o bryd yn anaddas neu 
ddim yn cwrdd eich anghenion chi a’ch teulu 

• Ni allwch fforddio rhentu ar y farchnad agored

Beth ydych chi’n ceisio’i gyflawni?
Rydym yn trio gwneud yn siŵr ein bod yn lleihau’r 
effaith negyddol ar yr amgylchedd.

Sut ydych chi’n yn bwriadu gwneud hynny?
Drwy leihau allyriadau carbon – rydym yn mesur 
ein ôl troed carbon ac wedi nodi’r newidiadau a’r 
camau gweithredu sydd eu hangen, sy’n cynnwys 
datgarboneiddio’r cartrefi yr ydan ni’n darparu.

Felly beth yw’r camau gweithredu a’r newidiadau?
Rydym ar y blaen wrth i ni weithio gyda 
Llywodraeth Cymru, gan fod Adra ymhlith y 
cyntaf i sicrhau tai ledled y DU i ymrwymo i 
ddatgarboneiddio’r tai a ddarparwn, gyda 
chefnogaeth Cronfa Llywodraeth Cymru.

Beth mae datgarboneiddio yn ei olygu?
Mae datgarboneiddio yn golygu lleihau carbon 
deuocsid rydyn ni’n ei roi yn yr atmosffer, cymaint 
â phosib. Mae hyn wedyn yn lleihau’r difrod i’r 
amgylchedd.

Beth mae’r Ôl-ffitio Optimaidd yn ei olygu?
Mae Retrofit Optimaidd yn golygu gosod 
technolegau effeithlon yn eich cartref i gymryd 
lle’r hyn sydd gennych eisoes, i gefnogi ffynonellau 
ynni carbon dwys is ar gyfer pŵer, gwres a dŵr 
poeth. Gall hefyd wneud eich cartref yn gynhesach 
gan y bydd y gwres yn aros yn eich cartref. Mae’n 
hanfodol mai unrhyw fesurau a ddewisir ar gyfer 
eich cartref yw’r rhai cywir yn seiliedig ar yr eiddo 
a’ch anghenion. 
A fyddaf yn cael rhywbeth allan o’r prosiect hwn?
Drwy ddeall pa mor effeithlon yw eich cartref, 
gallwn nodi ffyrdd o wella ei effeithlonrwydd a 
ddylai arwain at bris is mewn biliau ynni a mwy 
o gysur yn eich cartref. Er ei fod o fudd i chi, mae 
hefyd yn helpu Cymru i leihau ei hôl troed carbon.
Dyma drosolwg byr o’r prosiect. 
Bydd angen i’r cwsmeriaid yn y tai sydd gennym 
ddiddordeb mewn ôl-ffitio gymryd rhan mewn 
arolwg, ac yna byddwn yn rhoi gwybod iddynt 
am y camau nesaf. Ewch i’n gwefan i gael mwy 
o wybodaeth: adra.co.uk a chwilio Ailosod 
Optimaidd, neu os oes gennych ddiddordeb yn y 
prosiect neu os oes gennych gwestiwn penodol, 
cysylltwch  
â ni.


