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Gair gan Sarah, ein Cyfarwyddwr
Cwsmeriaid a Chymunedau
Sarah Schofield

Cyfarwyddwr Cwsmeriaid
a Chymunedau

Mae amser yn hedfan
ac mae’n amser i'n
newyddlen gyrraedd
stepen eich drws
unwaith eto. Dyma
gyfle i ni gadw mewn cysylltiad hefo chi a gadael chi wybod
am unrhyw beth newydd.
Gobeithio bod chi gyd yn cadw’n iawn ac yn gallu mwynhau bod popeth yn agored eto ar
ôl cyfnod heriol iawn Covid-19.
Ar y llaw arall, rydan ni’n gwybod bod hi’n gyfnod anodd o’n blaenau efo costau byw a
chostau biliau ynni yn codi’n ofnadwy. Rydan ni’n dallt bod hyn yn effeithio ar bawb ac yn
effeithio ar ein tenantiaid yn sylweddol. Y prif beth hoffwn ddweud wrthoch chi am hyn
ydi ein bod ni yma i helpu. Mae ein tîm rhent yma i roi cyngor a’ch helpu. Mae’n nhw’n
gwneud gymaint mwy na rheoli rhent yn unig. Os di petha yn anodd arnoch gadwch ni
wybod i ni gael gweld sut allwn ni eich cefnogi a’ch helpu. Mae gennym hefyd gynllun
Wardeiniaid Ynni, darllenwch fwy am hyn ar dudalen 12.
Byddwn yn dod i'ch gweld yn eich cymunedau dros y misoedd nesaf wrth i'n Teithiau Stâd
ailddechrau. Rydan ni mor falch o fod yn gallu gwneud hyn eto er mwyn sgwrsio hefo chi
a deall mwy am beth sy’n bwysig i chi.
Mae’r Ddeddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 yn mynd yn fyw ar 1 Rhagfyr 2022. Mae hyn
yn effeithio ar bob tenant a landlord yng Nghymru. Pwrpas y Ddeddf ydi symleiddio
cytundebau a gwella cyflwr cartrefi rhent Cymru a cynnig fwy o ddiogelwch a sicrwydd i
denantiaid a landlordiaid. Mae ‘na fwy o wybodaeth am hyn ar dudalen 10 a 11.
Rydan ni hefyd yn buddsoddi mwy yn ein tai er mwyn gwella eu cyflwr a gwneud yn siŵr
bod ni’n buddsoddi yn y tai sydd gennym yn barod yn ogystal â’r rhai newydd yr ydan ni’n
adeiladu. Mwy o wybodaeth ar dudalen 7.
Cofion gorau,
Sarah
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Blog y Bwrdd
Fel ydych yn gwybod, mae
gennym Fwrdd yma’n Adra i’n
helpu i ni lywodraethu a gwneud
penderfyniadau pwysig am waith
y cwmni. Mae’n bwysig felly eich
bod yn cael gwybod beth sy’n cael
blaenoriaeth gan y Bwrdd.
Dyma air gan Hywel Eifion Jones,
Cadeirydd Bwrdd Adra.

Rydw i’n falch o gael y cyfle i gyfarch cwsmeriaid Adra’n uniongyrchol a rhoi
blas i chi ar rhai o’n blaenoriaethau.
Mae wedi bod yn gyfnod prysur i’r Bwrdd wrth i Gynllun Corfforaethol Adra o 2022 – 2025
fynd yn fyw. Mae’r Cynllun Corfforaethol yn amlinellu dyfodol Adra dros y dair mlynedd
nesaf a beth ydan ni’n gobeithio cyflawni o fewn y blynyddoedd yma a chanolbwyntio
arno. Blaenoriaethau’r cynllun y tro hwn ydi:
•

Darparu profiad cwsmer rhagorol

•

Darparu cartrefi o safon i fod yn falch ohonynt

•

Datgarboneiddio ein cartrefi

•

Cefnogi pobl a chymunedau i ffynnu

•

Cryfhau ein busnes

Mae ein gwasanaeth Trwsio yn rhywbeth y mae’r Bwrdd yn canolbwyntio arno’n barhaus,
ac rydym yn cael diweddariadau cyson am gyflenwi, i’n helpu i ymdrechu i gynnal
gwasanaeth o safon a gwaith trwsio amserol.
Rydym yn gweld buddsoddi yn ein cartrefi yn rywbeth pwysig iawn. Rydym yn gwneud
cynlluniau manwl ar gyfer gwaith buddsoddi dros y pum mlynedd nesaf.
Meysydd eraill sy’n cael sylw gennym ydi datgarboneiddio, iechyd a diogelwch,
datblygiadau o’r newydd, y Ddeddf Rhentu Cartrefi Cymru, a mwy.
Dyma flas felly ar rai o’r penderfyniadau a blaenoriaethau’r Bwrdd.
Diolch a chofion,

Hywel Eifion Jones
Cadeirydd Bwrdd Adra

Am fwy o fanylion am union rôl
y Bwrdd, ewch i:

adra.co.uk
@adrataicyf
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Eich Barn Chi
Pob blwyddyn byddwn yn cysylltu gyda tua 1400 o gwsmeriaid i ofyn
eich barn am ein gwasanaethau. Dyma rannu crynodeb o’ch adborth ar
gyfer y flwyddyn 2021/22.

Roedd yn dangos bod

86% ohonoch yn
fodlon bod eich
rhent yn cynnig
gwerth am arian

78% ohonoch yn
fodlon gydag
ansawdd eich cartref

90% ohonoch
yn ymddiried
yn Adra

92% ohonoch yn
fodlon fod eich
cartref yn ddiogel

80% ohonoch yn fodlon ein
bod yn gwrando ar eich
barn ac yn gweithredu arno

91% ohonoch yn
fodlon bod eich
cymdogaeth leol
yn ddiogel

79% ohonoch yn fodlon gyda’r
ffordd rydym yn ymdrin â
gwaith cynnal a chadw

Ar y cyfan, rydym yn falch o dderbyn adborth mor bositif am ein gwasanaethau. Ond da ni yn
gwybod hefyd fod lle i ni barhau i wella. Dros y flwyddyn nesaf byddwn yn edrych ar siwrne’r
cwsmer wrth ddefnyddio ein gwasanaethau amrywiol, ac yn adolygu terfynau amser i gwblhau
gwaith trwsio yn eich cartrefi. Byddwn yn buddsoddi yn ein stoc dai presennol – a mae mwy am
hyn ar dudalen 7.
Byddwn hefyd yn gweithio gyda’n cwsmeriaid i gynnal archwiliadau, gan gychwyn gyda’r
gwasanaeth glanhau mewn ardaloedd cymunedol. Pwrpas yr archwiliad fydd i edrych ar y
gwasanaeth fel ag y mae ar hyn o bryd, a gweld os oes lle i fedru gwella neu i wneud pethau yn
wahanol. Bydd canlyniadau’r archwiliad yn cael eu cyhoeddi ar ein gwefan.

Gwrando ar eich barn a gweithredu i wneud gwahaniaeth
Dywedodd Geraint Jones, ein Rheolwr Gwasanaethau Bro, am yr arolwg barn yma:
“Cawsom adborth gan gwsmeriaid nad oedden nhw’n teimlo ein bod yn cadw mewn
cyswllt gyda nhw gyda nhw ddigon am ddatblygiad eu hachos ymddygiad gwrth
gymdeithasol. I ymateb i hyn, rydym yn gwneud yn siŵr ein bod yn cysylltu gyda’r cwsmer
o leiaf pob pythefnos i gynnig diweddariad ar eu hachos, os oes datblygiad wedi bod yn
yr achos neu beidio. Achos hyn mae boddhad ein cwsmeriaid am gadw mewn cysylltiad
ynglŷn a’u hachos wedi cynyddu o 68% i 93%”
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Eich geiriau chi am ein gwasanaethau:
“Bob tro fyddai’n ffonio, mae pawb yn gwrtais ac yn barod
i helpu a mae problemau yn cael eu datrys yn sydyn”
“Fe ddylai Adra ffonio ar ôl unrhyw waith i weld os yw popeth yn iawn”
“Gwych, roedd y gweithiwr yn gwrtais. Gan mod i wedi cael boeler
newydd, fe roddodd yr amser i ddangos i mi sut i'w ddefnyddio”
“Roedd y cyfnod rhwng cael cynnig y tŷ a derbyn y goriadau yn gyflym iawn”
“Dwi’n dal i ddisgwyl iddynt gwblhau y gwaith trwsio”

Diddordeb dod yn Gyfranddaliwr Adra?
Eisiau cymryd rhan mewn
Cyfarfodydd Cyffredinol
a chyfrannu at wneud
penderfyniadau?
Eisiau cynrychioli buddiannau
gorau’r Gymdeithas?
Os felly, hoffem glywed gennych!

Mae Adra am recriwtio Cyfranddalwyr
newydd i gymryd rhan mewn gwneud
penderfyniadau mewn Cyfarfodydd
Cyffredinol a chyfrannu at ein gwaith.
Mae hon yn rôl bwysig ac rydym yn chwilio
am unigolion sydd ag angerdd am yr hyn
rydym yn ei wneud, ac sydd am weld Adra
yn llwyddo.
Mae disgwyl i gyfranddalwyr weithredu
er lles gorau Adra, a thrwy eu rôl, ddod yn
hybu amcanion Adra.

Ychydig iawn o ymrwymiad amser sydd, ac fel arfer mae’n cynnwys Cyfarfod Cyffredinol
Blynyddol ac ambell Gyfarfod Cyffredinol Arbennig ar gyfer rhai penderfyniadau busnes. Mae
llawer o fanteision i’r rôl, gan gynnwys cyfle i gymryd rhan yn y Gymdeithas, dysgu mwy am
fusnes Adra a chyfrannu at wneud penderfyniadau effeithiol.
Os ydych yn denant i Adra ac yn teimlo y gallwch gyfrannu at y rôl, hoffem siarad â chi.

Mae gwaith papur y cais yn eithaf syml - os oes gennych ddiddordeb,
cysylltwch â’r Tîm Llywodraethu am ragor o wybodaeth ar:
llywodraethu@adra.co.uk
Sylwch fod arnom angen swm enwol o £1 wrth wneud cais i fod yn Gyfranddaliwr, a caiff
pob cais ei weinyddu yn unol â’n Rheolau.
@adrataicyf
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Profiad aelod o’n
Partneriaeth Tenantiaid
Naethon ni ofyn i Rhiannon Davies o Fethesda am ei phrofiad hi o ymuno â’n Bartneriaeth
Tenantiaid. Dyma be ddywedodd wrthym:
“Rhyw flwyddyn yn ôl nes i weld hysbyseb am gwrs gan Adra i denantiaid gael dysgu am
fod yn aelodau Bwrdd. Y prif resymau i mi gymryd rhan oedd i gael sgiliau newydd a
codi hyder yn fi fy hun. Nes i ddysgu lot o’r cwrs a dwi’n falch mod i wedi mynd amdani a
rhoi fy enw i lawr i gymryd rhan.
Ar ôl gorffen y cwrs, nes i benderfynu ymuno efo Partneriaeth Tenantiaid Adra. Mi
wnaeth y tenantiaid eraill ar y Bartneriaeth gymryd ata i o’r cychwyn, heb i mi fyth
deimlo bod nhw yn edrych lawr arna fi. Mae na gymysgedd o bobl ar y Bartneriaeth
hefo gwybodaeth, sgiliau, a profiad amrywiol i’w rannu.
Dwi wedi byw am 17 mlynedd yn fy fflat efo Adra (a’r Cyngor cyn hynny). Mi o’n i wedi
teimlo erioed bod gwagle rhwng fi a Adra ond mae bod yn rhan or Bartneriaeth wedi
lleihau y teimlad yma.
Sŵn i’n argymell i unrhyw un ymuno. Mae fy hyder i wedi cynyddu yn y misoedd
diwethaf ers bod yn rhan or Partneriaeth. Dwi wedi cael cyfarfod pobl newydd a creu
cylch o ffrindiau newydd hefyd.”
Bydd Rhiannon yn ymuno efo ni ar ein ymweliadau stad eleni, ac yn
barod i drafod ei phrofiadau o gymryd rhan efo chi.

Pwy ydi’r Bartneriaeth?
Grŵp o gwsmeriaid (tenantiaid, preswylwyr a
prydleswyr) Adra yw y Bartneriaeth, sydd yn dod at ei
gilydd i weithio efo ni ar faterion sy’n bwysig i chi. Bydd
y bartneriaeth yn trafod amryw o bynciau gwahanol,
gan gynnwys gosod rhenti, y rhaglen buddsoddi ar eich
cartrefi, ymgynghori ar bolisïau a trafod newidiadau i
wasanaethau.
Os oes gennych chi ddiddordeb cymryd rhan efo’r
Bartneriaeth, cysylltwch a’r Tim Cymunedol am
wybodaeth pellach.

0300 123 8084
cymunedol@adra.co.uk
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Buddsoddi yn ein tai
Yma yn Adra, rydym yn deall pa mor bwysig ydi’r tai sydd gennym i chi ac i ni. Mae’n
bwysig ein bod yn parhau i fuddsoddi a gwario ar y tai sydd gennym yn ogystal ag
adeiladu tai newydd o safon i gyfarch yr angen tai lleol.
Un ffordd yr ydym yn cyfarch hyn ydi drwy gynnal gwaith gwella allanol y tai a chynnal
gwaith mewn gwahanol ardaloedd yng Ngwynedd. Byddwn yn cynnal gwaith ar y tai yn y
lleoliadau canlynol yn fuan:
•

Maes Padarn,
Llanberis

•

Ffordd Llywelyn,
Bermo

•

Fflatiau Caernarfon
Road, Bangor

•

Pensyflog,
Porthmadog

•

Fflatiau Llanbeblig,
Caernarfon

•

Old Palace, Llanelwy

•

Amrywiol stadau yn
Aberdyfi a Bryncrug

•

Cilcoed/Penywern/
Coed Mawr, Bangor

Ymgynghori ar Safon
Ansawdd Tai Cymru 2023
Mae Llywodraeth Cymru am i bobl sy’n byw mewn tai cymdeithasol yng Nghymru fod â chartrefi
o ansawdd da. Mae’r Llywodraeth yn ymgynghori ar y safon newydd fydd yn cael ei gyflwyno yn
2023. Bydd y safon yn dweud wrth landlordiaid sut i wneud eu cartrefi yn well, ac yn fwy diogel.
Bydd yn ofynnol i landlordiaid cymdeithasol sicrhau bod eu cartrefi yn cyrraedd y safon hwn.
Rydym eisiau clywed eich barn chi ar y safon sydd yn
cael ei gynnig. Dyma’ch cyfle i gael dylanwadau ar safon
eich cartrefi yn y dyfodol.
Mae mwy o wybodaeth am yr
ymgynghoriad ar gael ar ein
gwefan. Ewch i'r dudalen drwy
sganio’r còd yma. Mae lle yma
i chi gael rhannu eich adborth
efo ni, fydd o gymorth mawr i
ni wrth i ni lunio ein ymateb i’r
ymgynghoriad.

Gallwch hefyd gysylltu dros
y ffôn â’r Tim Cymunedol ar
0300 123 8084 os am sgwrs
neu wybodaeth pellach am
yr ymgynghoriad.

Mae’r safon yn rhoi rhestr o
wyth peth mae rhaid i gartref
o ansawdd da fod â nhw:
•

Bod mewn cyflwr da

•

Bod yn ddiogel

•

Peidio â chostio gormod i'w
wresogi, a pheidio â bod yn
wael i'r amgylchedd

•

Bod â chegin gyfoes

•

Bod ag ystafell ymolchi gyfoes

•

Bod yn gyfforddus, ac yn
addas i'r person sy’n byw yno.

•

Bod â gardd, os yw’n bosib

•

Bod â lle dymunol y tu allan,
os yw’n bosib.

@adrataicyf
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Murlun newydd i ddod a lliw i'r gymuned
Rydan ni’n falch o fod wedi cael gweithio hefo partneriaid i greu celf newydd ar y wal yng
Nghaernarfon. Mae’r murlun sydd ar lwybr sy’n cysylltu stad Maesincla a Peblig lle mae
nifer o’n cwsmeriaid yn byw. Rydym yn ymwybodol bod nifer o bobol yn defnyddio’r llwybr
ac roeddem yn awyddus i adnewyddu’r murlun a’i greu yn lleoliad prydferth a lliwgar i
edrych arno ar y ffordd i'r ysgol.
Hoffem ddiolch i ddisgyblion Ysgol Maesincla am eu cefnogaeth ar y prosiect hwn. Y
bwriad oedd helpu pobl ifanc cael balchder yn eu cymuned leol.
Mae’r llwybr yma yn berthnasol i ni fel cwmni (Adra) gan ei fod rhwng Maesincla a Peblig
a mae gan y llwybr hanes o drosedd a fel lleoliad o ansicrwydd o fewn y gymuned. Gan
fod y murlun presennol wedi dyddio a llawer o graffiti arno erbyn hyn, y bwriad oedd
adnewyddu'r murlun gyda chefnogaeth disgyblion Ysgol Maesincla er mwyn rhoi newydd
wedd i’r llwybr a chodi ei edrychiad. Wrth gyfuno'r disgyblion yn y prosiect, y bwriad
oedd i roi'r teimlad o falchder o fewn eu cymuned ac iddynt gymryd y cyfrifoldeb am eu
cymuned ei hunain.

Dywedodd Manon Gwynedd, Pennaeth Ysgol Maesincla:

“Mae wedi bod yn braf cael cydweithio efo Adra a Catrin Williams
ar y prosiect yma o gyfuno’r gymuned efo’r ysgol. Mae plantos
Ysgol Maesincla yn lwcus iawn ac wedi cael profiad arbennig!”

Dywedodd Sion Eifion Jones, ein Swyddog Prosiectau Cymunedol yma yn Adra:

“Mae’r prosiect wedi bod yn gyfle gwych i gyd-weithio hefo’r artist
Catrin Williams a disgyblion Ysgol Maesincla i adnewyddu’r murlun ar
lwybr y Plas yng Nghaernarfon. Mae’r disgyblion yn amlwg wedi cael
llawer o hwyl a hefyd wedi cael y cyfle i ddatblygu sgiliau newydd.”
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Cynhaliwyd y prosiect dros gyfnod o bum diwrnod ysgol a bu llawer o staff Adra, staff yr
Ysgol a swyddogion yr Heddlu yn cefnogi gyda’r prosiect.
Dywedodd un o ddisgyblion blwyddyn 5 Ysgol Maesincla ei fod wedi wir mwynhau
defnyddio brwsh paent a chael defnyddio lliwiau a chael gweithgaredd tu allan i'r
dosbarth.
Mae hwn yn rhan o Brosiect Carn. Mae Prosiect Carn yn rhwydwaith artisitiaid sy’n
cynnig cyfleoedd a chefngaeth creadigol i artistiaid a chymunedau ledled Gogledd
Cymru. Bu cais grant trwy Cyngor Celfeddydau Cymru yn llwyddianus ac trwy hynny fe
comisiynwyd Catrin Williams i gydweithio gyda ni ar y prosiect. Diolch iddi am ei hamser
a’i brwdfrydedd drwy’r prosiect yma.

@adrataicyf
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1 RHAGFYR 2022

O 1 Rhagfyr 2022, bydd Deddf Rhentu Cartref
(Cymru) 2016 yn newid y ffordd y mae landlordiaid yng
Nghymru yn rhentu eu heiddo.
Mae’r gyfraith newydd yn symleiddio cytundebau,
yn gwella cyflwr cartrefi rhent yng Nghymru ac yn cynnig
mwy o sicrwydd a diogelwch i denantiaid a landlordiaid.
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O dan y gyfraith newydd, bydd tenantiaid a
thrwyddedeion yn dod yn ‘ddeiliaid contract’. Bydd
‘contractau meddiannaeth’ yn disodli cytundebau
tenantiaeth. Bydd y gyfraith newydd yn ei gwneud
yn haws rhentu ac yn rhoi mwy o ddiogelwch.
Ar gyfer deiliaid contract, bydd hyn yn golygu:
•

cael contract ysgrifenedig sy’n nodi eich
hawliau a’ch cyfrifoldebau

•

cynnydd yn y cyfnod rhybudd ‘dim bai’ o ddau
i chwe mis

•

mwy o warchodaeth rhag troi allan

•

gwell hawliau olynu, mae’r rhain yn nodi pwy
sydd â hawl i barhau i fyw mewn annedd, er
enghraifft ar ôl i’r tenant presennol farw

•

trefniadau mwy hyblyg ar gyfer cyd-ddeiliaid
contractau, gan ei gwneud yn haws
ychwanegu neu ddileu eraill ar gontract
meddiannaeth

Bydd angen i bob landlord cymdeithasol a
phreifat, gan gynnwys y rhai sy’n rhentu eu
heiddo drwy gwmnïau neu asiantau rheoli,
wneud y canlynol:
•

cydymffurfio â’r gyfraith newydd

•

diweddaru eu heiddo a’u gwaith papur
yn ôl yr angen

Ar gyfer landlordiaid, bydd hyn yn golygu:
•

System symlach, gyda dau fath o gontract:
‘Diogel’ ar gyfer y sector rhentu cymdeithasol
a ‘Safonol’ ar gyfer y sector rhentu preifat.

•

Sicrhau bod cartrefi’n addas i bobl fyw ynddyn
nhw. Bydd hyn yn cynnwys profion diogelwch
trydanol a sicrhau bod larymau mwg sy’n
gweithio a synwyryddion carbon monocsid yn
cael eu gosod.

•

Mae modd adfeddiannu eiddo sydd wedi’i
adael heb fod angen gorchymyn llys.

Rydym ni’n awyddus i’r newid hwn
fod mor ddidrafferth â phosibl i bawb.
P’un a ydych chi’n landlord neu’n
denant, mae’n bwysig eich bod yn
gwybod beth mae’r newidiadau’n ei
olygu i chi.
I gael rhagor o wybodaeth am sut
mae’r gyfraith yn newid ewch i
https://llyw.cymru/mae-cyfraith-tai-ynnewid-rhentu-cartrefi neu siaradwch
â’ch landlord.

@adrataicyf
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Ymateb i’r Argyfwng Ynni

Cymorth ar gael

Yn wyneb yr argyfwng ynni a chostau yn cynyddu, mae pwysau ar deuluoedd ddelio
hefo’r sefyllfa anodd yma. Yn wir, mae nifer fawr iawn o gartrefi angen help ymarferol ac
ariannol i fedru ymdopi wrth i gostau byw cyffredinol godi.

Pa fath o gymorth sydd ar gael?
Mae ein wardeiniaid ynni ar gael i roi cyngor diduedd ar arbed ynni.
Gall y wardeiniaid:
•

Eich helpu i arbed ynni yn y cartref

•

Esbonio biliau a thariffau

•

Helpu rhaglennu a deall eich system
gwresogi

•

Cyfeirio chi at fudiadau eraill sydd gallu
rhoi cefnogaeth

•

Helpu gyda cheisiadau am
grantiau fel Warm Home discount
a ‘Help Scheme’ Dŵr Cymru

Am fwy o wybodaeth ac i dderbyn cyngor, cysylltwch gyda’n Tîm Cymunedau a
Phartneriaethau ar:

0300 123 8084

neu

cymunedol@adra.co.uk

Ymweliadau Stad
Braf yw cael ymweld a chi unwaith eto eleni yn eich cartrefi, drwy ein rhaglen ymweliadau stad.
Bob blwyddyn byddwn yn ceisio ymweld â oddeutu 600 o’n cartrefi, i ofyn eich barn a gweld os
oes unrhyw beth allwn ni ei wneud i’ch helpu - boed yn ymwneud â’ch cartref, eich tenantiaeth,
eich cymuned neu rannu cyfleon sydd ar gael gan Adra a’n partneriaid.
Bu Ffrancon Williams, Prif Weithredwr Adra, yn cymryd rhan yn yr ymweliadau cyntaf eleni
yn Wrecsam fis Mai a dywedodd “Mae’r ymweliadau stad yn gyfle gwerthfawr i mi gael
cyfarfod ein cwsmeriaid yn eu cartrefi a derbyn adborth am ein
gwasanaethau. Does dim i guro sgwrsio gyda pobl wyneb yn
wyneb, ac roedd hi’n braf
cael croeso mor gynnes ar y
stepen drws eto eleni”
Bydd y rhaglen ymweliadau
stad yn cael eu cynnal
rhwng Mai a Hydref eleni,
gan ymweld a stadau a
chartrefi amrywiol ar draws
ein cymunedau.
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Creu gerddi cymunedol
yn Nyffryn Ardudwy
Rydym wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth hefo grŵp
Cymunedol Dyffryn Ardudwy i greu rhandiroedd a gerddi
cymunedol yn yr ardal.
Bellach, mae yna dros 30 o randiroedd yno i gyd wedi ei sefydlu gan y Grŵp Cymunedol a’r
gwaith i gyd wedi ei wneud gan wirfoddolwyr. Mae un rhandir wedi ei roi i grŵp o ddysgwyr
gydag anableddau dysgu sydd yn cymryd perchnogaeth o’r rhandir bellach. Bydd hyn yn rhoi
cyfle iddynt ddatblygu sgiliau newydd.
Mae’r grŵp wedi derbyn cyllideb allanol i
ehangu’r prosiect ac wedi cael mwy o dir gennym
i wneud hyn. Bwriad y prosiect ehangach yw i
wneud gerddi synhwyrol, perllan a llwybr natur y
bydd yn dilyn o rhan uchaf y tir i lawr at gefn ein
stad Pentreuchaf yn Nyffryn Ardudwy.
Pleser ydi cydweithio gyda phartneriaeth a gweld
y pethau da y gallwn gyflawni.

@adrataicyf
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Mae dros blwyddyn wedi pasio erbyn hyn ers i ni lansio Academi
Adra. Dyma ein cynllun sydd yn cefnogi ein cwsmeriaid i mewn
i waith a hyfforddiant. Mae wedi bod yn flwyddyn gyntaf hynod
lwyddiannus, a braf oedd medru cefnogi sawl un ohonoch i
mewn i waith neu hyfforddiant.
Dyma rai o brif lwyddiannau y flwyddyn gyntaf
•

Wedi cefnogi 70 o unigolion i mewn i
waith neu hyfforddiant

•

31 wedi cael mynediad i hyfforddiant

•

29 wedi cael prentisiaeth efo Adra neu
ein contractwyr

•

8 wedi cael lleoliadau gwaith

•

12 wedi cael gwaith gyda Adra neu ein
contractwyr

Mae gennym fwy o gyfleoedd i chi eto eleni, dyma flas o’r rhai o’r
cyrsiau fydd yn cael eu cynnal

Cwrs 1

Cyflwyniad i adeiladwaith a cynnal a chadw
Cwrs i unigolion 16+

Bydd hwn yn gwrs pum diwrnod sy’n cyfuno rhoi cyflwyniad i chi i’r
maes adeiladwaith, gyda’r cyfle i ennill cymwysterau achrededig
sydd yn cael eu cydnabod yn y maes. Yn dilyn y pum diwrnod o
hyfforddiant, byddwch wedyn yn cael y cyfle i fynd ar brofiad
gwaith gyda Adra neu un o’n contractwyr. Mae sawl unigolyn sydd
wedi dilyn y cwrs yma yn y gorffennol wedi cael cynnig gwaith
pellach gyda’r cyflogwyr. Cyfle gwych i chi greu argraff a chael
mynediad i waith.

Cwrs 2

Cwrs ar-lein (dysgu o bell)
Mae hwn yn gyfle gwych i rai ohonoch sydd ddim
yn medru mynychu wythnos o gwrs oherwydd
cyflogaeth arall, cyfrifoldebau gofal a sawl
rheswm arall. Cewch flas o’r maes ac i weld os
mai’r dyma gyrfa i chi. Bydd y cwrs yn cael ei
gynnal gyda’r nos, ac ar-lein, dros gyfnod o bedair
wythnos a bydd cyfle i chi gwblhau rhai modiwlau
yn eich amser eich hun. Bydd y cwrs hwn yn cyfuno
dysgu ac asesiadau i ennill cymwysterau. Bydd
cyfnod o brofiad gwaith gyda Adra neu un o’n
contractwyr i ddilyn.
14
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Cwrs 3

Merched mewn adeiladwaith
a cynnal a chadw
Rydym yn awyddus iawn i wella cynrychiolaeth o fewn ein
gweithlu, ac felly byddwn yn cynnal y cwrs hwn yn arbennig i
ferched. Bydd y cwrs yn dri diwrnod o hyd, ac yn cael ei gynnal
wyneb yn wyneb yn ystod tymor yr ysgol. Oriau y cwrs fydd
10am - 2pm. Bydd y cwrs hwn yn cyfuno dysgu ac asesiadau i
ennill cymwysterau. Bydd cyfnod o brofiad gwaith gyda Adra
neu un o’n contractwyr i ddilyn.
Rydym hefyd yn gweithio efo nifer o bartneriaid gwahanol sydd
yn cynnig cyrsiau a chyfleon gwaith a gwirfoddoli gwahanol o
fewn maes gwaith Adra a thu hwnt. Mae cefnogaeth digidol
hefyd ar gael os oes angen hyfforddiant neu offer arnoch ar
gyfer ceisio am waith.

Am wybodaeth pellach am sut all Academi Adra eich helpu chi, neu i
gofrestru am un o’r cyrsiau uchod, cysylltwch â’r Tim Cymunedol ar
0300 123 8084 / cymunedol@adra.co.uk. Byddwn yn cadarnhau dyddiad y
cyrsiau pan fydd gennym niferoedd digonol wedi’u cofrestru i gymryd rhan.

Stori Kim
“Mi nes i gychwyn ar leoliad gwaith efo Adra yn
Ionawr 2022, a cael swydd yn y ganolfan gyswllt
drwy’r cynllun ‘Kickstart’. Cyn hynny roeddwn i yn
ddi-waith, ac erioed wedi cael swydd o’r blaen.
Nes i ddim gadael ysgol efo lot o gymwysterau,
ac heb y cyfle ges i drwy Academi Adra dwi’n
gwybod fyswn i byth wedi bod efo’r hyder i drio
am y swydd ac yn sicr ddim i droi fyny i gael
cyfweliad.
Dros y chwe mis dwi wedi bod efo Adra, dwi wedi
dod yn fwy hyderus wrth ddelio efo ymholiadau
a dwi wedi gallu cael hyfforddiant i wella fy
sgiliau a fy CV. Dwi’n mwynhau sgwrsio a helpu
cwsmeriaid, a mae’r tîm i gyd wedi bod mor
dda yn cefnogi fi ac wedi helpu fi wella yn y rôl.
Daeth y lleoliad gwaith i ben mis Mehefin, a dwi
wedi cael newyddion da mod i wedi cael cynnig
cytundeb pellach gan Adra i barhau yn y rôl.“
@adrataicyf
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Adra yn ein cymunedau
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Parti stryd Hafan Elan, Llanrug.

Hafan Elan street party, Llanrug.

Cynhaliwyd parti stryd i drigolion Hafan
Elan, i ddathlu a mwynhau haul mis Mehefin.

A street party was held for the residents of Elan
Haven, to celebrate and enjoy the June sun.

Prosiect pobl ifanc, Nefyn (Mai 2022)

Young people’s project, Nefyn (May 2022)

Rydym wedi bod yn cynnal sesiynau
wythnosol gyda phobl ifanc yn Nefyn er
mwyn cefnogi eu iechyd a lles.

We have been holding weekly sessions
with young people in Nefyn to support
their health and wellbeing.

adra.co.uk

@adrataicyf

