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Rhagair
Ynghyd â’r partneriaid, rwyf wedi ymrwymo i
ostwng yn sylweddol nifer y sawl sy’n cysgu
ar y stryd yn y ddinas a byddaf yn parhau i
achosi newid effeithiol. Nod y Strategaeth
hon yw sicrhau fod rhai o’r bobl sydd wedi eu
heithrio fwyaf o gymdeithas yng Nghaerdydd
yn derbyn help a chefnogaeth briodol pan
fyddant ei angen fwyaf.

Y Cynghorydd Susan Elsmore
Aelod Cabinet dros Iechyd, Tai a Llesiant.
Croeso i Strategaeth Cysgu ar y Stryd
Caerdydd 2017‐20. Mae’r strategaeth yn
cydnabod ac yn adeiladu ar y gwaith rhagorol
sydd eisoes yn digwydd i atal a mynd i’r afael
â chysgu ar y stryd, ond rwy’n cydnabod fod
llawer gormod o bobl o hyd yn byw ar y
strydoedd yng Nghaerdydd. Ymateb yw’r
ddogfen hon i’r broblem ac y mae’n
amlinellu’r agwedd gydlynus sydd ei angen i
fynd i’r afael â chysgu ar y stryd yn ein dinas,
a’i atal.
Mae cysgu ar y stryd yn beryglus, a gall
niweidio bywydau pobl am byth. Mae bywyd
ar y strydoedd yn cael effaith andwyol ar
iechyd a lles corfforol a meddyliol, ac ar hyn
o bryd, disgwyliad einioes cyfartalog rhywun
sy’n cysgu ar y stryd yw 47 mlynedd yn unig,
sef 30 mlynedd yn iau na’r boblogaeth yn
gyffredinol.
Po hwyaf yr erys unigolyn ar y strydoedd,
mwyaf tebygol yw i faterion ategol megis
cardota, camddefnyddio cyﬀuriau neu
alcohol ddod yn broblem. Gall y mathau hyn
o ymddygiad gwrthgymdeithasol gael eﬀaith
hefyd ar ddinasyddion, busnesau, gweithwyr
ac ymwelwyr â’r ddinas.
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Cyflwyniad
Bydd y Strategaeth Cysgu ar y Stryd hon yn
amlinellu sut y gall pobl sy’n cysgu ar y stryd,
yn aml sydd â bywydau a phroblemau
cymhleth, dderbyn cefnogaeth a chyngor
priodol a hygyrch, a chael help gyda
digartrefedd. Mae’n nodi pa ddarpariaeth
sydd ar gael ar hyn o bryd a sut y gellir ei
wella i gyflwyno gwasanaeth mwy cofleidiol
i’r mwyaf bregus mewn cymdeithas.

Gweledigaeth
Mae gan y Strategaeth hon y weledigaeth
uchelgeisiol a ganlyn:

Gweithio tuag at roi
diwedd ar gysgu ar y
stryd yng
Nghaerdydd.

Does neb yn dewis cysgu ar y stryd fel dull
parhaol o fyw. Bydd llawer o bobl wedi bod
yn denantiaid neu wedi cael eu cefnogi
mewn cartref arbenigol, ond heb fedru
cynnal neu reoli’r llety a ddarparwyd. Mae
hyn yn aml oherwydd profiadau cymhleth
bywyd megis colli swydd, chwalu teulu,
profedigaeth, cyfnodau mewn gofal neu yn y
carchar, ac afiechyd neu ddewisiadau
personol ynghylch dull o fyw megis
camddefnyddio sylweddau, troseddu neu
weithgareddau diwylliant stryd. Gall hyn yn
aml arwain at gylch niweidiol o eithrio mewn
llawer ffordd o wasanaethau.

Nod
Bydd y Strategaeth yn cyflawni ar yr amcanion
canlynol:

Gweithio i ddeall achosion cysgu
ar y stryd.
Gweithio gyda phartneriaid i
sicrhau bod cefnogaeth wedi ei
gyfeirio tuag at ddiweddu cysgu ar
y stryd yn hytrach na’i gynyddu.

Mae’r ddogfen hon wedi ei ffurfio o gwmpas
‘siwrne’r cwsmer’, o nodi cysgwyr ar y stryd,
ymwneud â gwasanaethau, darparu llety,
trwodd at fyw yn annibynnol.

Sicrhau ymyriad cynnar i atal cysgu
ar y stryd rhag gwreiddio.

Mae’r Strategaeth hon yn gosod allan nifer o
weithgareddau uchelgeisiol i’w gwneud gan y
Cyngor a’i bartneriaid dros y 3 blynedd nesaf,
wedi’u rhestru fel ymrwymiadau ‘Dyma a
Wnawn’ trwy’r ddogfen. Cesglir y rhain
ynghyd i fod yn sail o wybodaeth i gynllun
gweithredu a fydd yn cael ei ddwyn ymlaen
a’i fonitro yng nghyswllt Strategaeth Tai
Caerdydd 2016‐2021.

Datblygu amrywiaeth o atebion
llety a chefnogaeth wedi eu
teilwrio i anghenion unigol.
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Cefndir
Fel prifddinas a’r ddinas fwyaf yng Nghymru,
mae gan Gaerdydd gyfradd uchel o
ddigartrefedd. Ar y llymaf, gwelodd Caerdydd
gynnydd bob blwyddyn yn nifer y rhai sy’n
cysgu ar y stryd.

Problemau Tai yng Nghaerdydd
Mae Cyngor Caerdydd a’i bartneriaid yn
wynebu pwysau nas gwelwyd eu bath o’r
blaen i gyflwyno dewisiadau llety i’r rhai
gyda’r angen mwyaf am gartrefi. Daw’r
pwysau hyn o leihad mewn adnoddau,
lefelau uchel o ddigartrefedd, Diwygiadau
Lles a llai o dai yn cael eu datblygu. Dengys
Strategaeth Tai Caerdydd 2016‐2021:






Fon bron i 8,300 o aelwydydd ar y
rhestr aros am dai cymdeithasol, gyda
8% o’r rhain yn ddigartref;
Fod 450 cais newydd am dai bob mis;
2,700 o deuluoedd yn byw mewn
cartrefi difrifol o orlawn;
600 o aelwydydd digartref yn byw
mewn llety dros dro neu hosteli gan
gynnwys 378 o deuluoedd.



Wedi cyfrif ar nosweithiau unigol yn
Llundain yn 2016, cofnodwyd 964 yn
cysgu ar y stryd, 23% o ffigwr
cenedlaethol Lloegr o 4,134. Cofnododd
cyfrif nosweithiau unigol Caerdydd yn
2016 53 yn cysgu ar y stryd, sef 38% o’r
cyfanswm Cymreig o 141.



Ar 53 o gysgwyr ar y stryd, mae ffigwr
cyfrif noson unigol Caerdydd yn 2016 yn
cymharu
ag
ardaloedd
megis
Birmingham (55) a Bedford (59), ond nid
yw mor uchel â Bryste (74) na
Manceinion (78). Ffynhonnell: Ystadegau
Cysgu ar y Stryd Hydref 2016, Lloegr (Adran
Cymunedau a Llywodraeth Leol, 2017); Cyfrif
Cenedlaethol Cysgwyr ar y Stryd, Tachwedd 2016
(Ystadegau Cymru, 2017).

Mae Llywodraeth Cymru yn rhoi arian grant
Cefnogi Pobl i helpu pobl fregus i fyw yn
annibynnol ac atal digartrefedd. Y Cyngor
sy’n gweinyddu’r cronfeydd hyn ac yn
comisiynu gwasanaethau megis hosteli,
llochesi, cynlluniau tai gyda chefnogaeth a
chefnogaeth tenantiaeth.

Yr her o ran cyﬂwyno gwasanaethau i
gysgwyr ar y stryd a phobl fregus yw sicrhau
bod cyngor cyson yn cael ei roi, fod cynifer ag
sydd modd yn ymwybodol o’r holl
wasanaethau sydd ar gael, a bod
cydweithredu yn cael ei hybu lle bo modd.
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Cefndir
bobl sengl (gweler tudalen 22).

Dyletswyddau Digartrefedd i Oedolion
Sengl

Er bod y dyletswyddau ehangach yn helpu’r
rhan fwyaf o bobl sengl ddigartref, nid
ymdrinnir yn uniongyrchol yn Neddf Tai
(Cymru) 2014 â’r sawl sy’n cysgu ar y stryd.

Daeth deddfwriaeth digartrefedd newydd i
rym ar 28 Ebrill 2015 trwy Ran 2 Deddf Tai
(Cymru) 2014. Mae’r Ddeddf hon yn gosod
dyletswyddau newydd ar awdurdodau lleol i
helpu unrhyw un sy’n chwilio am gyngor a
chymorth am dai. Dyma’r dyletswyddau
penodol:

Fodd bynnag, mae Rhan 2 y Ddeddf yn gosod
dyletswydd ar awdurdodau lleol i gynnal
adolygiadau digartrefedd lleol a llunio
strategaethau lleol. Mae hyn yn cynnwys
disgwyliad am ganoli yn benodol mewn
strategaethau ar gysgu ar y stryd.
Cynhwyswyd cam yn Strategaeth Tai
Caerdydd 2016‐2021 i ddatblygu Strategaeth
Digartrefedd
erbyn
Mehefin
2018.
Datblygwyd y Strategaeth Cysgwyr ar y Stryd
hon yn gyntaf i ymdrin â mater brys cysgu ar
y stryd yng Nghaerdydd.

Dyletswydd i Ddarparu Cyngor a Chymorth:
Mae gan y Cyngor ddyletswydd i ddarparu
cyngor a chymorth i unrhyw un gan gynnwys
pobl o dramor. I’r sawl sy’n cysgu ar y stryd,
mae hyn yn cynnwys amlinellu’r gwahanol
ddewisiadau llety sydd ar gael, yn ogystal â
chefnogaeth i gael y budd‐daliadau
perthnasol.
Dyletswydd i Atal Digartrefedd:
Mae gofyn i’r Cyngor weithio gyda
chleientiaid cymwys i geisio atal digartrefedd
neu geisio sicrhau llety arall. I’r sawl sy’n
cysgu ar y stryd, gall hyn gynnwys hwyluso
cyfryngu gydag aelodau’r teulu neu ymdrin â
materion megis ôl‐ddyledion rhent.
Dyletswydd i Helpu i Sicrhau Llety:
Lle nad oes modd atal digartrefedd, rhaid i’r
Cyngor helpu pob aelwyd gymwys i ddod o
hyd i lety amgen. Gall hyn gynnwys
cynorthwyo mynediad i’r sector rhentu
preifat, neu dai a chefnogaeth i’r rhai a dybir
sy’n fregus, yn ôl diffiniad y ddeddfwriaeth.

Mae Cynllun Deng Mlynedd Digartrefedd i
Gymru 2009‐2019 Llywodraeth Cymru yn
nodi 5 amcan allweddol a helpodd i lunio’r
Strategaeth Cysgu ar y Stryd hon:


Dyletswydd i Sicrhau Llety:
Lle na ddaethpwyd o hyd i lety amgen dan y
dyletswyddau blaenorol, ni fyddai’r rhan
fwyaf o bobl sengl heb ddibynyddion yn
gymwys dan y ddyletswydd hon, eto oni
thybid eu bod yn fregus. Er nad oes gan y
Cyngor ddyletswydd i’w ddarparu, gall
Caerdydd gyrchu amrywiaeth o fathau o lety i
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Atal digartrefedd lle bynnag y bo modd;
Gweithio ar draws ffiniau sefydliadol;
Gosod defnyddiwr y gwasanaeth wrth
ganol cyflwyno’r gwasanaeth;
Sicrhau cynhwysiant cymdeithasol a
chydraddoldeb
mynediad
at
wasanaethau;
Gwneud y defnydd gorau o adnoddau.

Cefndir
perthynas yn chwalu.
Tynnu – adnabod rhywun yn yr ardal,
cychwyn o’r newydd, cred y byddai dod i’r
ddinas yn cynnig mwy o wasanaethau.

Ymchwil
Cynhaliwyd nifer o astudiaethau ymchwil i’r
rhesymau dros gysgu ar y stryd; anghenion yr
unigolion hyn am gefnogaeth a phrofiadau o
drais a cham‐drin ar y strydoedd.

Cynhaliodd astudiaeth Crisis yn 2016 ‘Dim
math o fywyd o gwbl – profiad Cysgwyr ar y
Stryd o drais a difenwi ar strydoedd Cymru a
Lloegr’ gyfweliadau wyneb yn wyneb â 458 o
bobl ddigartref oedd wedi cael profiad o
gysgu ar y stryd dros y 12 mis diwethaf. O
ganolbwyntio ar faint ac effaith trosedd ac
ymddygiad gwrthgymdeithasol, nododd yr
adroddiad fod:
 77%
wedi
dioddef
ymddygiad
gwrthgymdeithasol;
 30% wedi cael profiad o drais;
 6% wedi dioddef ymosodiad rhywiol;
 45%wedi cael eu brawychu neu eu bygwth
â thrais/grym;
 56% wedi eu difenwi yn eiriol;
 51% yn adrodd am ddifrod i eiddo
personol neu ei ddwyn.

Mae adroddiad Sefydliad Joseph Rowntree
yn 2011 ‘Mynd i’r Afael â Digartrefedd ac
Eithrio – Deall Bywydau Cymhleth’ yn edrych
i mewn i’r ymwneud rhwng digartrefedd a
phroblemau cymdeithasol eraill. Casglwyd
tystiolaeth gan brosiectau ymchwil yn 7 o
ddinasoedd y DU, gan gynnwys Caerdydd.
Dyma mae’r adroddiad yn nodi:






Gorgyﬀwrdd cryf rhwng ffurfiau mwy
eithafol o ddigartrefedd ac anghenion
eraill am gefnogaeth, gyda bron i hanner y
defnyddwyr gwasanaeth yn crybwyll
profiadau
o
ofal
sefydliadol,
camddefnyddio
sylweddau
a
gweithgareddau stryd megis cardota, yn
ogystal â digartrefedd.
Mae pobl ag anghenion cymhleth mewn
perygl difrifol o ddisgyn drwy’r craciau yn
narpariaeth y gwasanaethau. Rhaid cael
ymateb integredig ar draws iechyd, tai a
gofal cymdeithasol.
Angen symud ymaith oddi wrth agwedd
sefydliadol sy’n creu adrannau ar wahân,
tuag at drin unigolion.

Mae’r Wallich ar hyn o bryd yn ymgynghori
gyda’r sawl sydd ar hyn o bryd yn cysgu ar y
stryd a rhai fu’n gwneud hynny yng
Nghaerdydd, er mwyn gweld pa rwystrau a
brofwyd ganddynt wrth geisio cael llety a
gwasanaethau cefnogi. Bydd y Cyngor yn
ystyried canlyniadau’r ymgynghori hwn er
mwyn adolygu llwybrau at wasanaethau yn
ôl y galw.

Yn 2016, cynhaliodd Dr Peter Mackie o
Brifysgol Caerdydd ymchwil ar ‘Ddigartrefedd
Sengl Byrhoedlog yng Nghymru’. Edrychodd
yr astudiaeth hon ar raddfa symud pobl sengl
ddigartref, o lle’r oeddent yn dod a’r
dylanwadau ar bobl sy’n ceisio cefnogaeth tai
mewn ardaloedd lle nad oes ganddynt
gyswllt lleol. Yr oedd enghreifftiau o’r
amrywiaeth o ffactorau yn nodi’r canlynol:
Gwthio – colli gwaith, dull byrhoedlog o fyw,

Dyma a Wnawn:
 Parhau
i
feincnodi
gydag
awdurdodau lleol eraill i adolygu a
mabwysiadu’r
arferion
gorau
perthnasol.
 Ystyried
canfyddiadau ymchwil
perthnasol a phrosiectau peilot fel
sail o wybodaeth i ddarparu
gwasanaethau yn y dyfodol.
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Gwybod Pwy sy’n Cysgu ar y Stryd
Adrodd am Gysgwyr ar y Stryd

Dyma a Wnawn: Gwneud manylion
cyswllt y Tîm Estyn Allan i’r Digartref yn
amlycach ar wefan y Cyngor.

Mae’r Cyngor yn croesawu cyfeiriadau gan y
cyhoedd a gweithwyr proffesiynol sydd â
gwybodaeth neu bryderon am unrhyw un
sydd yn eu barn hwy yn cysgu ar y stryd yn
unrhyw le yn y ddinas. Mae dewisiadau
cyswllt unswydd i’r Tîm Estyn Allan i’r
Digartref yn cael eu hysbysebu ar wefan y
Cyngor (www.cardiff.gov.uk/homelessnow),
gan gynnwys cyfeiriad e‐bost uniongyrchol
(roughsleeping@cardiff.gov.uk). Bu’r llwybr
cyfeirio hwn yn effeithiol o ran adnabod
cleientiaid a/neu leoliadau fu gynt yn
anhysbys.

Monitro Cyson
Mae Tîm Estyn Allan i’r Digartref y Cyngor yn
gweithio gydag amrywiaeth o fudiadau’r
trydydd sector i chwilio am gysgwyr ar y
stryd a’u cefnogi. Ynghyd â staff o’r Wallich,
mae staff estyn allan y Cyngor yn mynd â
brecwast at gysgwyr ar y stryd ac yn
ymwneud â hwy bob bore mewn lleoliadau
hysbys.

Dewis arall yw gwasanaeth Streetlink Cymru.
Mae’r wefan hon a’r ap i ffôn symudol yn
caniatáu i’r cyhoedd adrodd am leoliad
rhywun y tybir sy’n cysgu ar y stryd wrth
wasanaeth canolog. Mae’r wybodaeth wedyn
yn cael ei basio ymlaen at y Cyngor
perthnasol sy’n ymchwilio ac yn ymweld â’r
lleoliad o fewn 3 diwrnod gwaith.

Mae manylion yr holl unigolion a arsylwyd yn
cael eu cofnodi a chaiff y data ei gyfuno â
gwybodaeth gan bartneriaid. Ynghyd â
gwybodaeth gan yr Heddlu a ffynonellau
eraill, mae’r data yn creu darlun o gysgwyr ar
y stryd.
Dengys y monitro dyddiol hwn dros y 2
flynedd diwethaf, fod cysgu ar y stryd yng
nghanol y ddinas a’r cyffiniau wedi cynyddu’n
raddol. Yn ystod un wythnos ym mis Awst
2016 cafwyd y ffigwr uchaf o 68 unigolyn,
gyda chyfartaledd dros fis Awst i gyd yn 60 o
unigolion yr wythnos, y niferoedd uchaf a
gofnodwyd erioed yng Nghaerdydd.

Yn anffodus, nid yw pob cyfeiriad yn cynnwys
digon o fanylion i allu gweithredu arno. Ers ei
lansio, derbyniodd Caerdydd 401 cyfeiriad
trwy gyfrwng Streetlink Cymru, ond dim ond
2 a roes ddigon o wybodaeth am gysgwyr ar
y stryd na wyddai’r Tîm Estyn Allan i’r
Digartref amdanynt o’r blaen.
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Gwybod Pwy sy’n Cysgu ar y Stryd
Cyfartaledd Chwarterol Cysgwyr Hysbys ar y Stryd
70
60
50
40
30
20
10
0
Gorff‐Medi Hyd‐Rhag 14 Ion‐Maw 15
14

Ebr‐Meh
15

Gorff‐Medi Hyd‐Rhag 15 Ion‐Maw 16 Ebr‐Meh 16 Gorff‐Medi Hyd‐Rhag 16
15
16

Cyfanswm Cysgwyr ar y Stryd
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Ffynhonnell: Tîm Estyn Allan i’r Digartref Cyngor Caerdydd 2017.



Dengys y graff y newid yn nhuedd cysgu ar y
stryd dros y 2 flynedd diwethaf. Mae’n
dangos amrywiadau tymhorol, gyda’r
niferoedd yn cwympo ym misoedd y gaeaf yn
unol â’r Ddarpariaeth Tywydd Oer (gweler
tudalen 21). Fodd bynnag, tuag i fyny y mae’r
duedd yn gyffredinol, ac eithrio am y ffaith
fod nifer y dinasyddion o wledydd yr Ardal
Economaidd Ewropeaidd (EEA) oedd yn cysgu
ar y stryd wedi lefelu ers Ebrill 2016.

CA ‐ O wledydd yr EEA

Yr oedd gan 26 o bobl gysylltiad lleol â
Chaerdydd; 11 ag awdurdodau eraill
de‐ddwyrain Cymru; 3 â Lloegr; 10 a
gwledydd yr EEA; 2 yn anhysbys. Ffynhonnell:
Tîm Estyn Allan i’r Digartref Cyngor Caerdydd 2016.

Mae’r darlun hwn yn cynnwys dosbarthiadau
o gysgwyr ar y stryd, fel y disgrifir isod.
Rhai y mae Cysgu ar y Stryd yn Newydd
Iddynt
Fel prifddinas Cymru, mae Caerdydd yn denu
llawer o bobl sydd eisiau cychwyn o’r
newydd. Fodd bynnag, pan nad yw swyddi a
thai mor hawdd eu cael ag y disgwyliwyd,
mae rhai yn gweld mai cysgu ar y stryd yw’r
unig ddewis. Yn yr un modd, mae’n bosib y
bydd pobl sy’n byw yma eisoes ac sydd yn
profi digwyddiad sy’n newid eu bywyd yn
sylweddol megis colli swydd neu berthynas
gyda chymar neu rieni yn chwalu, yn gallu
diweddu ar y strydoedd. O’u hadnabod yn
gynnar, mae modd cefnogi’r unigolion hyn
ac osgoi cylch niweidiol digartrefedd.

Demograffeg Cleientiaid
Ar 28 Hydref 2016 yr oedd 52 o unigolion
hysbys yn cysgu ar y stryd:
 46 o ddynion a 6 o fenywod;
 Yr oedd bron i hanner (25) dan 35 oed;
 Yr oedd 77 yn Gymry Gwyn; 3 yn
Brydeinwyr Gwyn; 1 Gwyn Gwyddelig; 1
Hil Gymysg a 10 yn ddinasyddion o
wledydd yr EEA;
 Yr oedd traean (17) yn nosbarth y rhai
gwreiddiedig (gweler tudalen 11);
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Gwybod Pwy sy’n Cysgu ar y Stryd
Nod y Tîm Estyn Allan yw adnabod ac
ymwneud â chysgwyr newydd ar y stryd ar yr
un diwrnod ac ymateb i’r holl gyfeiriadau
eraill ymhen targed o 3 diwrnod. Gall unrhyw
un sydd eisiau cyrchu gwasanaethau fynd yn
syth at wely argyfwng.

Astudiaeth Achos: Cysgwr Gwreiddiedig ar
y Stryd
Llety diwethaf PJ oedd mewn hostel, a
rhoes y gorau i hyn am ei fod yn ei weld yn
rhy anhrefnus. Mae wedi cysgu ar y stryd
byth ers hynny, cyfnod o ryw 12 mlynedd.
Cynigiwyd llawer math o dŷ i PJ yn ystod y
cyfnod hwn, ond gwrthododd hwy oll.

Cysgwyr Tymor Hir ar y Stryd
Er y gwneir ymdrechion i gael pobl i mewn i
lety cyn gynted ag sydd modd, oherwydd
amrywiaeth o resymau mae cyfran helaeth o
bobl sy’n cysgu ar y stryd heb fod yn
ymwneud â gwasanaethau. Er y bydd
cysylltiad â’r rhan fwyaf o gleientiaid yn
arwain at newid cadarnhaol dros amser, mae
rhai unigolion o hyd â rhwystrau ychwanegol
ac amgylchiadau personol a all arwain at
broblem tymor hwy. Gall dulliau di‐drefn o
fyw ac anghenion cymhleth arwain at anallu i
gynnal y llety unwaith iddo gael ei ddarparu,
neu fethiant i gynnal unrhyw fath o lety am
gyfnodau estynedig o amser. At ddibenion y
strategaeth hon, rhannwyd y grŵp yn ddau
gategori gwahanol:

Mae’r Tîm Estyn Allan yn atgoffa PJ yn
barhaus fod ganddo ddewisiadau, ond
mae’n gwylltio’n hawdd os yw’n teimlo ei
fod yn cael ei wthio. Y flaenoriaeth yw
cynnal perthynas gefnogol o ymddiriedaeth
er mwyn ei gadw mor ddiogel ac iach ag
sydd modd.
Mae’r Tîm Estyn Allan wedi helpu PJ i
wneud ceisiadau am fudd‐daliadau lles fel y
gall yn awr ei gynnal ei hun gyda bwyd a
diodydd poeth trwy gydol y dydd heb orfod
mynd at y teithiau cawl. Bywyd ynysig iawn
sydd gan PJ; dyma sut y mae’n ymdopi
gyda’r problemau iechyd meddwl sydd wrth
wraidd ei ddull o fyw yn ddigartref ar y
stryd. Yr ydym yn dal i fonitro PJ am unrhyw
arwyddion o lai o alluedd meddyliol o
ganlyniad i’w benderfyniad i fyw ar y
strydoedd.

Cysgwyr Ysbeidiol ar y Stryd:
Cleientiaid sydd â 3 cyfnod o gysgu ar y stryd.
Mae gan gleientiaid o’r fath gyfnodau lluosog
o gysgu ar y stryd a chydnabyddir eu bod
mewn perygl mawr o ddod yn wreiddiedig.

Oherwydd newid mewn deddfwriaeth ym
mis Ionawr 2014, mae llawer o ddinasyddion
sengl o wledydd yr EEA heb statws
gweithwyr na gallu i gael arian cyhoeddus yn
cysgu ar strydoedd y ddinas. Pan nad oes
Darpariaeth Tywydd Oer ar gael (gweler
tudalen 21), hwy yw rhyw 20% o’r holl
gysgwyr ar y stryd. Mae’r cleientiaid hyn er
hynny yn cael eu cefnogi gan y Tîm Estyn
Allan i’r Digartref, ond mae eu dewisiadau
am lety wedi eu cyfyngu oherwydd na
fedrant gael Budd‐dâl Tai na gweithio.

Cysgwyr Gwreiddiedig ar y Stryd:
Cleientiaid fu’n cysgu ar y stryd am 6 mis
neu fwy. Ar hyn o bryd, mae hyn yn wir am
ryw draean o gysgwyr ar y stryd yng
Nghaerdydd. Er eu bod yn wreiddiedig,
parheir i ymdrechu i ymwneud â phobl a’u
hannog i mewn i wasanaethau.
Dinasyddion Gwledydd yr Ardal Economaidd
Ewropeaidd (EEA)
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Gwybod Pwy sy’n Cysgu ar y Stryd
Cysgwyr ar y Stryd fesul Awdurdod Lleol yng Nghymru 2016
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Cyfrif Un Noson Cysgwyr ar y Stryd

Amcangyfrif o Niferoedd Cysgwyr ar y Stryd (ymarferiad 2 wythnos)

Ffynhonnell: Cyfrif Cenedlaethol Cysgwyr ar y Stryd, Tachwedd 2016 (Ystadegau Cymru, 2017).

Dengys y graff uchod ganlyniadau’r cyfrif
ledled Cymru yn 2016. Ar sail amcangyfrif o
nifer y bobl oedd yn cysgu ar y stryd dros y
cyfnod 2 wythnos, Caerdydd oedd un o
bedwar yn unig o awdurdodau lleol Cymru
gyda chyfradd dros 2.0 o gysgwyr ar y stryd
am bob 10,000 o aelwydydd, o gymharu â
chyfartaledd Cymru o 1.0.

Cyn‐filwyr
Mae’r Cyngor wedi llofnodi Cyfamod y
Lluoedd Arfog. Datblygwyd asesiadau
digartrefedd a phrosesau estyn allan i
adnabod y sawl sy’n dod o’r lluoedd arfog, a
gofalu eu bod yn cael eu cyfarwyddo at y
gefnogaeth briodol.

Cyfrif Blynyddol
Dengys ffigyrau Caerdydd am y 3 cyfrif noson
unigol ddiwethaf duedd tuag i fyny yn nifer y
sawl sy’n cysgu ar y stryd ac a arsylwyd
mewn gwirionedd, gyda 26 unigolyn wedi’u
cofnodi yn 2014, 30 yn 2015 a 53 yn 2016.

Mae Llywodraeth Cymru yn mynnu bod
awdurdodau lleol yn adrodd yn rheolaidd am
raddfa cysgu ar y stryd yn eu hardal er mwyn
rhoi sail o wybodaeth i ymateb cenedlaethol
i’r pwnc hwn. Mae dyddiad yn cael ei nodi
bob blwyddyn ac, yn dilyn canllawiau a
osodwyd, mae awdurdodau lleol yn cyfrif yr
unigolion sy’n cysgu ar y stryd yn ystod y
noson honno. Ategir hyn gan ymarferiad yn
para dwy wythnos i amcangyfrif niferoedd o’r
holl wybodaeth sydd ar gael.
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Mae gan Gaerdydd amrywiaeth eang o
wasanaethau yn cael eu cyflwyno gan y
Cyngor, mudiadau’r trydydd sector a rhai
gwirfoddol sy’n gweithredu yn y ddinas, ac
sy’n cefnogi pobl fregus a’r rhai y mae
digartrefedd wedi effeithio arnynt. Mae
angen cydgordio gwell a chanoli’r
gwasanaethau hyn ar adnabod cysgwyr ar y
stryd yn gynnar a gweithredu yn amserol a
phriodol i helpu pobl oddi ar y strydoedd.

Mae’r Tîm Estyn Allan yn gweithio ledled y
ddinas gydag asiantaethau estyn allan eraill,
gan roi cymorth i fynd at ddewisiadau llety a
gwasanaethau megis iechyd (meddyliol a
chorfforol) a gofal cymdeithasol lle gwelir
problem sydd angen ymyriad. Er bod data yn
cael ei rannu rhwng gwasanaethau, mae ang‐
en gwell agwedd er mwyn cofnodi’n llawn yr
ymwneud a’r cynigion cefnogaeth a wneir i
unigolion.

Y Tîm Estyn Allan i’r Digartref
Mae Tîm Estyn Allan i’r Digartref y Cyngor yn
mynd allan bob dydd rhwng 6am a 9pm i
ymwneud â phobl sydd ar hyn o bryd yn
cysgu ar y stryd, neu mewn perygl o wneud
hynny. Caiff y ‘canllaw i bobl ddigartref yng
Nghaerdydd’ ei roi i bawb y deuir ar eu
traws. Oherwydd natur llawer o’r cleientiaid,
gall ymwneud fod yn anodd ac y mae angen
dyfalbarhad ar ran y staff i gysylltu â’r
cleientiaid a’u cefnogi.

Dyma a Wnawn:
 Ehangu’r Tîm Estyn Allan i gymryd
agwedd rheoli achos at gysgwyr ar y
stryd.
 Gwell
rhannu
data
rhwng
asiantaethau sy’n ymwneud â
chysgwyr ar y stryd.
 Gweithio tuag at ‘Dim Noson Gyntaf
Allan’ i’r sawl sy’n ymwneud â
gwasanaethau.
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mynediad agored i gysgwyr ar y stryd 365
dydd y flwyddyn lle gallant gael amrywiaeth
o fathau o gyngor a chefnogaeth, o
ddarpariaeth lles sylfaenol i weithgareddau
dargyfeiriol a mynediad at ddatblygu. Ymysg
y gwasanaethau mae:

Gwasanaethau’r Trydydd Sector
Mae gwasanaethau canlynol y trydydd sector
yn derbyn grant gan Lywodraeth Cymru a’r
Cyngor ac yn cydweithio’n agos â’r Tîm Estyn
Allan i’r Digartref.
Tîm Ymyriad Cysgu ar y Stryd
Y ‘Daith Frecwast’ yw’r enw mwy cyfarwydd
ar y gwasanaeth hwn, a redir gan y Wallich
mewn partneriaeth â Thîm Estyn Allan i’r
Digartref y Cyngor. Mae’r staff yn mynd allan
bob bore i ymwneud â chysgwyr ar y stryd
trwy ddarparu brecwast ac eitemau lles
eraill.







Prosiect y Bws
Sefydlwyd yn 2002, mae’r gwasanaeth hwn
yn cael ei roi gan Fyddin yr Iachawdwriaeth,
o ddydd Sul tan nos Iau bob wythnos. Yn
ogystal â chyrchu llety argyfwng y tu allan i
oriau, mae’r gwasanaeth hefyd yn darparu
bwyd, mynediad at gyngor, cefnogaeth
feddygol gan gynnwys cyfnewid nodwyddau
a chaplaniaeth. Mae gweithiwr estyn allan
camddefnyddio sylweddau Prosiect y Bont yn
darparu cymhorthfa trwy Brosiect y Bws ac
yn cysylltu â’r holl wasanaethau estyn allan
eraill.

Gwasanaeth
Derbynfa:
Cwrdd
ag
anghenion sylfaenol cleientiaid yn syth, a’u
cefnogi i ymwneud â llety a gwasanaethau
cefnogi;
Cefnogaeth ac Adsefydlu: Ymdrin â
rhwystrau i ymwneud a thorri dibyniaeth
ar weithgareddau diwylliant y stryd.
Darparu cyfleoedd dargyfeiriol a datblygu;
Datblygu a Hyfforddi: Datblygu hyder,
sgiliau cymdeithasol a chyflogadwyedd
mewn ymgais i dorri cylch digartrefedd
trwy amrywiaeth helaeth o weithgareddau
a hyfforddiant.

Mae gan Ganolfan Dydd Huggard wasanaeth
Eiriol sydd yn darparu gwasanaeth galw
heibio y gellir mynd ato’n syth i drin ag
unrhyw broblem a all fod gan rywun digartref
neu mewn llety bregus. Mae’r eiriolwr yn
gweithio’n agos gydag asiantaethau sy’n
bartneriaid ac yn derbyn cyfeiriadau
rheolaidd lle nodwyd anghenion cefnogi
penodol a all fod yn rhwystr i gyrchu llety
neu wasanaethau, megis ceisiadau cymhleth
am fudd‐daliadau.
Mae’r Ganolfan hefyd yn darparu rhaglen
Camddefnyddio Sylweddau i gysgwyr ar y
stryd sy’n dilyn rhaglen lleihau niwed. Mae’r
gwasanaeth hwn yn darparu cefnogaeth
agored gyda throthwy isel, o ddarparu
gwasanaeth cyfnewid nodwyddau i gyngor,
sefydlogi ac ymwneud â gwasanaethau
triniaeth ﬀurﬁol.

Canolfan Dydd Huggard
Mae’r cyfleuster yn darparu canolfan ddydd
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yn aml.
Cynghrair y Digartref
Ffurfiwyd Cynghrair y Digartref yn 2013 i
geisio cydgordio’r gwasanaethau hyn ochr yn
ochr â gwasanaethau statudol a phartneriaid
eraill.

Gweithio Ynghyd i Gael Pobl Oddi ar y
Stryd

Darpariaeth Wirfoddol

Yn amlwg, mae cyfoeth o wasanaethau i
helpu cysgwyr ar y stryd. Fodd bynnag, rhaid
rhoi gwell ffocws i’r gweithgaredd hwn a’i
gydgordio yn well. Mae angen agwedd
newydd i droi pobl ymaith oddi wrth
ddewisiadau sydd yn annog dibyniaeth ac yn
ategu cysgu ar y stryd, ac ail‐lunio
gwasanaethau tuag at helpu pobl i fagu digon
o hyder i fyw yn annibynnol.

Hefyd, mae amrywiaeth o gymorth
gwirfoddol a heb dderbyn cymorth grant ar
gael yng Nghaerdydd.
Grwpiau Ffydd
Mae gan grwpiau ffydd hanes hirfaith o
ddarparu ‘teithiau cawl’ i gysgwyr ar y stryd
yn y ddinas, gan gymryd eu tro i roi bwyd
poeth ar nosweithiau’r wythnos. Mae’r
gwasanaethau a ddarperir gan grwpiau ffydd
wedi
cynyddu’n
sylweddol
dros
y
blynyddoedd diwethaf i gynnwys tua 12 o
welyau tywydd oer mewn eglwysi dros
fisoedd y gaeaf, parseli bwyd, torri gwallt a
chynhyrchion hylendid personol.

Mae modd gwneud mwy i integreiddio mwy
ar y ddarpariaeth bresennol, gan ddefnyddio
arbenigeddau’r partneriaid i gefnogi pobl
ddigartref. Er enghraifft, efallai mai grwpiau
ffydd fydd yn y sefyllfa orau i wneud
cyfeillion ag unigolion ar sail 1‐1 i’w cyfeirio
at weithgareddau, gwaith a chymdeithasu.
Bydd agwedd fwy dwys, cofleidiol a
chydweithredol at gefnogi cysgwyr ar y stryd,
yn enwedig unigolion newydd, i symud oddi
ar y strydoedd, yn ei gwneud yn fwy tebygol
iddynt gael eu cyfeirio ymaith oddi wrth ddull
niweidiol o fyw a chael gwell canlyniadau.

Bugeiliaid y Stryd
Mae menter Bugeiliaid y Stryd Caerdydd yn
cael ei chyflwyno gan eglwysi lleol, gan
weithio gyda’r Heddlu, y Cyngor, Iechyd a
busnesau lleol. Gwirfoddolwyr yw Bugeiliaid
y Stryd, wedi eu hyfforddi i atal
digwyddiadau gwrthgymdeithasol a chefnogi
pobl i fynd at wasanaethau neu drafnidiaeth.
Mae Bugeiliaid y Stryd Caerdydd yn adnabod
llawer o’r cysgwyr ar y stryd sydd wedi bod
yno ers amser a byddant yn cynnig blancedi
iddynt ac yn eu cyfeirio at wasanaethau.

Dyma a Wnawn:
 Cry au’r ymateb o gydweithio, gan
gydgordio ac ail‐ganoli ymdrechion yr holl
bartneriaid i gael pobl oddi ar y
strydoedd.
 Datblygu gweithdrefnau i weithio mewn
partneriaeth agosach gyda grwpiau ﬀydd.
 Edrych i mewn i ddewisiadau i ddatblygu
gwasanaethau dargyfeiriol/cyfeillachu.

Mentrau Cymunedol
Mae amrywiaeth o fentrau cymunedol
gwahanol yn cynnig gwasanaethau a
chymorth i gysgwyr ar y stryd, ar sail ad hoc
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Bydd yr adolygiad hwn yn sail o wybodaeth i
ddarpariaeth yn y dyfodol a datblygu llwybr
clir i unigolion gydag anghenion arunig.

Anghenion Cymhleth
Nid yw’r rhan fwyaf o gysgwyr ar y stryd sy’n
wreiddiedig ac yn gwneud hynny’n gyson ac a
gefnogir yn y ddinas yn ddigartref am nad
oes ganddynt do uwch eu pennau, ond am
eu bod dro ar ôl tro wedi methu cynnal neu
reoli’r llety a ddarparwyd.

Astudiaeth Achos: Cydgynllun Peilot
Camddefnyddio Sylweddau
Yn ystod mis Hydref 2016, cynhaliodd Tîm
Estyn Allan i’r Digartref y Cyngor 4 sesiwn
(un yr wythnos) o estyn allan ar y cyd ar y
strydoedd gyda TAITH. Comisiynir TAITH
gan
y
Bwrdd
Cynllunio
Ardal
Camddefnyddio Sylweddau (BCA) gan
ddefnyddio arian grant Llywodraeth Cymru
i gynnig cyngor a chefnogaeth i helpu pobl i
wneud penderfyniadau ar sail o wybodaeth
am eu defnydd o sylweddau. Ymysg y
gwasanaethau mae strategaethau lleihau
niwed; ymyriadau un‐i‐un; gwaith grŵp lled
‐strwythuredig; cyfnewid nodwyddau a
phrofion am feirysau a gludir mewn gwaed.
Dyma ganlyniad y cynllun peilot:
 10 cyfeiriad at Fynediad at Wasanaethau
Cyffuriau ac Alcohol (EDAS);
 3 apwyntiad mynediad uniongyrchol at
EDAS;
 Cyfeirio 12 cleient at TAITH.

Mae’r Cyngor a’i asiantaethau sy’n
bartneriaid wedi gweld cynnydd yn nifer y
bobl sy’n dod atynt lle mai’r prif angen yw
iechyd meddwl. Mae gan nifer sylweddol o’r
rhain hefyd anghenion sy’n ymwneud â
chamddefnyddio sylweddau.
Mae partneriaid yn cydnabod yr angen i ofalu
bod cefnogaeth iechyd meddwl a
chamddefnyddio
sylweddau
mewn
darpariaeth hosteli yn cwrdd ag anghenion y
cleient, a bod lleoliadau priodol yn cael eu
gwneud am lefel y gefnogaeth sydd ei angen.
Mae adolygiad ar y cyd o’r ddarpariaeth a’r
llwybrau presennol ar y gweill ar hyn o bryd
rhwng
Gwasanaethau
Tai
a
Gofal
Cymdeithasol y Cyngor gan weithio gyda
chydweithwyr Iechyd. Cyflogwyd dau
weithiwr iechyd meddwl proffesiynol
arbenigol i gynnal yr adolygiad. Bydd hyn yn
cynnwys:









Dyma a Wnawn:
 Datblygu
llwybr
cefnogi
trwy
wasanaethau
i
gleien aid
â
phroblemau
iechyd
meddwl/
camddefnyddio sylweddau
 Adolygu a gwella gweithio mewn
partneriaeth rhwng y sectorau statudol
a gwirfoddol i ymdrin ag anghenion
cymhleth
 Adeiladu ar lwyddiant y cynllun peilot
camddefnyddio sylweddau ac edrych i
mewn i ddewisiadau pellach am estyn
allan ar y cyd gydag asiantaethau
arbenigol sy’n bartneriaid.
 Datblygu
llwybr arbenigol trwy
wasanaethau i fenywod sydd â risg
uchel o gael eu hecsploe o

Defnyddio
gwell
asesiad
angen
cefnogaeth i ofalu bod anghenion
cefnogaeth a nodwyd yn cael eu cwrdd.
Dadansoddiad dwfn o’r gefnogaeth sy’n
cael ei gynnig mewn gwirionedd mewn
hosteli a chynlluniau tai â chefnogaeth.
Dyfeisio meini prawf i wella cyfatebu
anghenion cleientiaid gyda lleoliad
priodol.
Gweithredu fel ymgynghorwyr arbenigol
i’r staff i helpu gyda chyfeiriadau.
Adnabod bylchau yn y ddarpariaeth llety
sy’n bod eisoes.
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Ymyriad Amlasiantaethol Pobl Fregus

Dyma a Wnawn: Datblygu mwy ar
weithdrefnau
amlasiantaethol
i
adnabod ac ymyrryd gyda’r sawl sy’n
cysgu ar y stryd ar 3 achlysur gwahanol,
neu’n cysgu ar y stryd yn gyson am 3
mis.

Trwy
gydweithredu
â
phartneriaid,
datblygodd y Cyngor amrywiaeth o
weithdrefnau ymyriad i unigolion lle mae
mwy o bryder ynghylch eu diogelwch a’u lles.
Mae’r gweithdrefnau hyn yn cael eu
gweithredu trwy broses gyfeirio sydd yn
tanio ymateb amlasiantaethol. Cytunir ar
gynllun gweithredu i roi ymyriadau priodol ar
waith hyd nes y cafwyd deilliant derbyniol.
Gall problemau gael eu hanfon i fyny at yr
uwch‐reolwyr ym mhob sefydliad sy’n
bartner lle tybir fod sefyllfa a’r canlyniadau
posib yn fater o frys. Mae 4 cam i’r llwybr
hwn:

Iechyd a Gwasanaethau Gofal Iechyd
Mae’n cael ei dderbyn yn gyffredinol fod
cysgu ar y stryd yn cael effaith sylweddol ar
les corfforol a meddyliol unigolion. Yng
Nghaerdydd, mae’r gwasanaethau sefydledig
a ganlyn yn gweithio gyda gwasanaethau
estyn allan a darparwyr llety i helpu ymdrin
ag anghenion y mwyaf bregus mewn
cymdeithas:

Cam 1: Panel Mynediad ‐ cyfarfod
amlasiantaethol i drafod yr holl gleientiaid a
gyfeiriwyd oherwydd eu bod wedi eu heithrio
o lety rheng‐flaen.

Nyrs Digartrefedd
Mae’r nyrs digartrefedd yn darparu
ymyriadau gofal iechyd trwy’r ystafelloedd
meddygol yng Nghanolfan Dewisiadau Tai y
Cyngor ac mewn hosteli. Yn ogystal â chynnig
triniaeth a gwasanaethau megis sgrinio
iechyd rhywiol a feirysau a gludir yn y gwaed,
gwneud
cyfeiriadau
at
wasanaethau
arbenigol, megis deintyddiaeth, yn ôl y galw.

Cam 2: Cwympo Trwy’r Rhwyd ‐ cyfarfod
amlasiantaethol i drafod pryderon a risg
unigolyn.
Cam 3: Prysurwyd – brysio i ymgynghori
gydag uwch‐reolwyr lle nodir angen.

Canolfan Triniaeth Alcohol Caerdydd
Gwasanaeth wedi ei arwain gan nyrsys yw’r
Ganolfan Triniaeth Alcohol yng nghanol y
ddinas, sydd yn asesu, trin ac yn monitro
unigolion meddw. Datblygwyd y ganolfan
trwy bartneriaeth eang gan gynnwys Iechyd,
yr Heddlu a’r Cyngor.

Cam 4: Golau Glas – darparu ymyriad brys
lle’r asesir fod amgylchiadau unigolyn yn risg
difrifol i fywyd yn syth.
Er mwyn gwella ymyriad cynnar, rhaid
cryfhau’r meini prawf ar gyfer y
gweithdrefnau hyn. Er y gellir cyfeirio at y
gwasanaeth ar unrhyw adeg, fe’u gwneir yn
awtomatig i bawb sydd mewn perygl o gysgu
ar y strydoedd am gyfnodau hir.

Tîm Estyn Allan Pendant Iechyd Meddwl
Mae’r m yn helpu unigolion a gweithwyr
proﬀesiynol i oresgyn rhwystrau i asesu a
thriniaeth i oedolion bregus gydag anghenion
cymhleth.
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Fodd bynnag, dangosodd monitro effaith y
ddeddfwriaeth newydd fod, yn 2015, nifer y
bobl oedd yn cysgu ar y stryd neu’n mynd at
lety argyfwng yng Nghaerdydd, ac a oedd o
ardaloedd awdurdodau lleol eraill yng
Nghymru, ar gynnydd. Arweiniodd hyn at
ddatblygu’r Gwasanaeth Ailgysylltu a
gyflwynwyd gan Fyddin yr Iachawdwriaeth i
gefnogi unigolion heb gysylltiad lleol i
ddychwelyd i’r awdurdod lle’r oedd eu
cartref mewn dull oedd yn cael ei reoli, neu i
gael canlyniad llety cadarnhaol arall.

Tîm Gwaith Cymdeithasol Canol y Ddinas
Mae’r tîm hwn yn gweithio gydag unigolion
digartref bregus gydag anghenion gofal
cymdeithasol a/neu anghenion iechyd
cymhleth, gan gynnwys nifer fechan o
ddefnyddwyr gwasanaeth heb ddewis o lety i
symud ymlaen iddo. Mae’r tîm yn ymwneud
â defnyddwyr gwasanaeth i weithio tuag at
gwblhau Asesiad Integredig a darparu
ymyriadau seiliedig ar anghenion a
phecynnau gofal priodol.
Rhaglen y Bont
Gwasanaeth unigryw yw Rhaglen y Bont a
fwriadwyd i roi ffordd at driniaeth am
gamddefnyddio sylweddau i gleientiaid ar yr
ymylon sy’n anodd eu cyrraedd. Gyda
gweithwyr estyn allan arbenigol integredig,
mae’r rhaglen yn cynnwys mynediad sydyn at
amrywiaeth eang o ddewisiadau triniaeth
gan gynnwys ymyriadau byr, asesu a
thriniaethau strwythuredig. Mae hefyd yn
darparu cefnogaeth i lety mewn hostel;
Naloxone; sgrinio am feirysau a gludir mewn
gwaed and chyfnewid nodwyddau.

Gall llety gael ei ddarparu i unigolyn heb
gysyll ad lleol naill ai am un noson neu dros
dro trwy hepgor amodau i gyrchu
darpariaeth arbenigol a ddarperir yn unig yng
Nghaerdydd, neu oherwydd ei f/bod yn
eithriadol fregus, ar seiliau iechyd neu ofal
cymdeithasol.
Dengys
y
tabl
isod
ddeilliannau’r Gwasanaeth o ﬁs Tachwedd
2015 i ﬁs Tachwedd 2016:

Deilliant

Mae’r rhaglen yn cynnig ar gyfartaledd 50 a
mwy o driniaethau y flwyddyn. Mae rhyw
80% o’r defnyddwyr gwasanaeth naill ai wedi
eu symud o gysgu ar y strydoedd neu fod
wedi bod â phrofiad o gysgu ar y strydoedd o
fewn y 12 mis a aeth heibio.

Ailgysylltu â ffrindiau a theulu
Heb ymwneud â’r Gwasanaeth
Ailgysylltu
Ailgysylltu i fynd at eu Cyngor eu
hunain
Cynnig llety â chefnogaeth trwy
hepgor neu ail‐asesu
Cefnogwyd i symud i lety ar rent
preifat

Gwasanaeth Ailgysylltu
Mae Caerdydd yn cydnabod na fydd gan bob
cysgwr ar y stryd gysylltiad lleol â’r ardal at
ddibenion tai a bod rhai unigolion yn dod i
Gaerdydd oherwydd diffyg darpariaeth
mewn awdurdodau eraill. Mae’r holl gysgwyr
ar y stryd yng Nghaerdydd yn cael cyngor a
chymorth waeth beth yw eu statws cysylltiad
lleol.

Cleient‐
iaid
33
27
26
25
5

Achos ar y gweill

5

Arall e.e. Ysbyty/Carchar
Cyfanswm

3
124

Ailgysylltwyd pobl o fannau mor wahanol â’r
Barri a Brwsel.
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Dewisiadau Ymyriad Cynnar
Heddlu ac Ymyriadau Eraill

Astudiaeth Achos: Gwasanaeth Ailgysylltu
Gŵr 38 oed yw PG y sefydlwyd bod
ganddo gysylltiad â de‐ddwyrain Cymru.
Yr oedd PG yn adnabyddus cynt i
wasanaethau
digartrefedd
yng
Nghaerdydd a nodwyd fod ganddo
broblemau gyda chyffuriau ac alcohol.

Fisâu a Mewnfudo y DU
Nid all rhai unigolion gael help gyda chostau
tai gan nad ydyn nhw’n gymwys i gael
cymorth neu oherwydd nad oes modd iddyn
nhw droi at gyllid cyhoeddus i gael cymorth.
Bydd y Cyngor a'i bartneriaid yn gweithio
gyda phobl sy'n cysgu ar y stryd fesul achos i
gadarnhau eu statws mewnfudo, a phan fo'n
briodol, yn eu helpu i hawlio budd‐daliadau;
cael cyﬂogaeth; cael gafael ar gyllid elusennol
i'w helpu i sicrhau llety neu ddychwelyd i'w
mamwlad.

Bu staff ailgysylltu yn ymwneud â PG yn
ystod cymhorthfa estyn allan ym
Mhrosiect Bws. Fe wnaethant gefnogi PG i
fynd i Ganolfan Dewisiadau Tai y Cyngor,
lle cafodd ei asesu a’i gyfeirio at y
Gwasanaeth Ailgysylltu.

Mae cymorth a gaiﬀ ei deilwra’n bwrpasol yn
ganolog i'r dull hwn a chaiﬀ asesiad llawn o
amgylchiadau ac anghenion unigolyn ei
gyﬂawni. Bydd y Cyngor yn paratoi i
gydweithredu a rhannu gwybodaeth gyda’r
Gwasanaethau Mewnfudo, yn unol â’i
gyfrifoldebau fel corﬀ statudol wrth hybu dull
gweithredu cadarnhaol a chefnogol lle bo
hynny’n bosibl.

Gweithiodd y Gwasanaeth Ailgysylltu
wedyn gyda PG i ail‐sefydlu cysyll adau â’i
fam, a gytunodd i gynnig llety i PG tra’r
oedd yn mynd at ei awdurdod lleol.
Cysylltodd y staﬀ hefyd â’r awdurdod lleol
i geisio cyngor, trefnu apwyn ad i PG a
gofalu y gallai gyrchu gwasanaethau
cyﬀuriau ac alcohol yn y fwrdeistref.
Y mae PG bellach wedi ymsefydlu mewn
hostel yn ardal ei gartref. Mae’n parhau i
ymwrthod â chyﬀuriau ac alcohol, ac
mewn cysyll ad rheolaidd â’i deulu.

Dyma a Wnawn: Cydweithio â’r
Heddlu a Gwasanaethau Mewnfudo i
ystyried yr holl gymorth sydd ar gael i
bobl sy'n cysgu ar y stryd nad ydynt yn
gallu manteisio ar fudd‐daliadau/cyllid
cyhoeddus, cyn rhoi unrhyw gamau
gorfodi ar waith.

Dyma a Wnawn:
 Parhau i fonitro cysyll ad lleol i’r
holl gleien aid
 Adeiladu ar lwyddiant y Gwasanaeth
Ailgysylltu a sicrhau ei fod yn
gynaliadwy.
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Dewisiadau Ymyriad Cynnar
Ystyriwyd GGLlC mewn mannau eraill i osod
Gorchymyn cyﬀredinol ar dreﬁ cyfain i
gyfyngu ar rai mathau o ymddygiad megis
taﬂennu/hysbysebu, bysgio, cardota, a
chysgu ar y stryd. Rhoddwyd y gorau i lawer
o’r cynigion hyn oherwydd pryderon y
cyhoedd, ond erys rhai Gorchmynion
cyfyngedig. Bydd y Cyngor a’i bartneriaid yn
monitro unrhyw Orchmynion sydd mewn
grym i asesu pa mor llwyddiannus ydynt.

Astudiaeth Achos: Dinesydd o un o Wledydd
yr EEA.
Daeth VL i’r DU yn Awst 2016, gan symud o
gwmpas y DU, yn chwilio am waith ac yn cysgu
ar y stryd, cyn cyrraedd Caerdydd. Yr oedd yn
drallodus ac yn aflêr pan welwyd ef; roedd
wedi gobeithio cael gwaith, ond heb lwyddo, a
hyn wedi achosi i’w iechyd ddirywio ac iddo
ddefnyddio mwy o alcohol. Gofynnodd VL am
gael dychwelyd i Romania i fyw gyda’i deulu.

Dyma a Wnawn: Monitro’n agos y
defnydd o Orchmynion Gwarchod Lle
Cyhoeddus sydd mewn grym yng
Nghymru a Lloegr.

Gweithiodd y Gwasanaeth Ailgysylltu gydag
Eiriolwr Huggard i archebu tocyn i VL.
Digwyddodd taith VL dros gyfnod y Nadolig, ac
yr oedd yn para tua thridiau, felly fe gafodd got
gynnes a pharsel mawr o fwyd i hwyluso ei
daith. Rhoddodd y Gwasanaeth Ailgysylltu
hefyd fap teithio llawn i VL oedd yn rhoi holl
fanylion ei amseroedd teithio a’r bysus cysylltu.
Llwyddodd VL i ddychwelyd i Bacau, Romania
ac y mae bellach yn byw gyda’i deulu.

Ardal Gwella Busnes
Ddiwedd 2015 sefydlwyd Ardal Gwella
Busnes (AGB) Caerdydd yn ﬀurﬁol. Gan roi
arweiniad busnes i ardal, mae’r AGB hefyd yn
gweithio i symbylu gwelliannau gweledol, ac
ar yr un pryd roi llais unedig i ddylanwadu a
mynegi barn. Ynddynt, mae siopau
annibynnol, BBaCh a siopau cadwyn mwy
adnabyddus, yn bennaf yng nghanol y
ddinas, a nod yr AGB yw cyfoethogi proﬁad
cyﬀredinol ymwelwyr, siopwyr a gweithwyr
fel ei gilydd trwy weithio gyda’i gilydd i fynd
i’r afael â materion lleol.

Heddlu De Cymru
Mae Gorchmynion Lle Cyhoeddus Dynodedig
(GLlCD) yn gwahardd yfed mewn rhai
mannau a ddynodwyd gan y Cyngor, a’r
Heddlu
sydd
yn
gorfodi’r
rhain.
Gweithredwyd GLlCD canol y ddinas yng
Nghaerdydd yn 2010.

Gall y sawl sy’n cardota yng nghanol y ddinas
neu sy’n cysgu ar y strydoedd y tu allan i
eiddo busnesau eﬀeithio ar y busnesau
hynny, ond fel y nodwyd yng Nghynllun
Busnes yr AGB am 2016‐2021, mae pawb yn
cydnabod fod angen gweithio gydag
asiantaethau i leihau’r gymuned ddigartref
a’i rheoli yn well, gyda strategaethau i reoli
cardota ac yfed ar y strydoedd.

Pwerau’r Awdurdod Lleol
Caniataodd
Deddf
Priffyrdd
1980
awdurdodau lleol i weithredu Gorchmynion
Llidiartu Llwybrau Cyhoeddus i gyfyngu
mynediad i aleau a lonydd oedd yn dioddef o
ymddygiad gwrthgymdeithasol megis tipio
anghyfreithlon a byrgleriaeth. Gweithredodd
y Cyngor dros 100 o Orchmynion o’r fath
ledled Caerdydd. Ers cyflwyno Deddf
Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Trosedd a
Phlismona 2014, daeth Gorchmynion
Gwarchod Lle Cyhoeddus (GGLlC) yn lle’r
rhain.

Dyma a Wnawn: Gweithio gyda
Llysgenhadon Caerdydd sydd wedi eu
brandio gyda’r AGB i ddatblygu atebion
fydd yn sicrhau bod canol y ddinas yn
amgylchedd saﬀ, diogel dan reolaeth.
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Dewisiadau Llety

Darpariaeth Tywydd Oer
Ers canol y 1990au, bu Caerdydd yn rhedeg
cynllun Darpariaeth Tywydd Oer i roi llety
ychwanegol dros nos i helpu mwy ar gysgwyr
ar y stryd yn ystod misoedd oer y gaeaf. Yn
2016, gwnaed 52 o welyau ar gael, wedi’u
cyllido yn rhannol gan grant Trosiannol
Llywodraeth Cymru:

20 o lefydd ar lawr Canolfan Dydd
Huggard.

12 o lefydd ar lawr Tŷ Tresilian.

12 a mwy o lefydd wedi’u darparu gan
yr eglwysi.

4 lle yn hostel Tŷ Gobaith Byddin yr
Iachawdwriaeth.

4 lle yn hostel yr YMCA.

Llety Argyfwng
Mae pob gwasanaeth estyn allan yn rhannu’r
un nod o ddwyn unigolion i mewn i’w cefnogi
i gyrchu llety, boed hynny yn llefydd
argyfwng dros nos neu wely mewn hostel,
cyn gynted ag sydd modd. Mae gan
Gaerdydd gyfanswm o 45 gwely argyfwng ar
draws 4 darparwr trwy gydol y flwyddyn:







12 gwely yn Lloches Nos y Wallich.
Mae’r Wallich hefyd yn darparu 3 lle
argyfwng yn hostel Syr Julian Hodge.
Mae 8 ‘pod’ unswydd yn cael eu
darparu yn hostel Tŷ Tresilian (gweler
uchod).
Mae Huggard yn darparu 12 lle
argyfwng yn ychwanegol at 8 pod.
Mae hostel yr YMCA yn darparu 2 le
argyfwng.

Fodd bynnag, mae rhai cysgwyr ar y stryd yn
amharod i ddefnyddio llety argyfwng.
Dyma a Wnawn:
 Adolygu dewisiadau llety i gysgwyr
ar y stryd.
 Dod
i well dealltwriaeth o
broblemau llety argyfwng, i’w
gwneud yn haws cael pobl oddi ar y
strydoedd.

Rheolir mynediad at y ddarpariaeth argyfwng
hon gan y Ganolfan Dewisiadau Tai, neu y tu
allan i oriau swyddfa trwy’r Staff Estyn Allan,
y Daith Frecwast, Bws y Nos neu trwy fynd yn
syth i Dŷ Tresilian.
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Dewisiadau Llety
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Dewisiadau Llety
mewn iechyd meddwl, camddefnyddio
sylweddau ac ymddygiad troseddol. Mae
rhai, gan gynnwys hosteli, yn cynnig unedau
sy’n paratoi cleientiaid i gyrchu hyfforddiant
a gwaith, yn aml am rent is, a darparu pecyn
cinio a dillad addas ar gyfer gwaith.

Gwelyau mewn Hosteli
Wedi cael darpariaeth argyfwng, y llwybr
presennol yw i le gwag mewn hostel, neu
lefydd eraill mewn tai gyda chefnogaeth.
Mae gan Gaerdydd 5 hostel mawr sydd â lle i
bobl sengl ac weithiau gyplau:

Hostel

Darparwr

Gwel‐
yau
Tŷ Tresilian
Cyngor Caerdydd
24
Caerdydd YMCA YMCA
81
Tŷ Gobaith
Byddin yr
66
Iachawdwriaeth
Syr Julian Hodge Y Wallich
25
Hostel Huggard Huggard
20

Astudiaeth Achos: Tŷ Cornel
Datblygwyd Tŷ Cornel yn wreiddiol i
gwrdd â bwlch yn y ddarpariaeth i garfan
o bobl fu’n ddigartref ar y stryd ers amser
ac oedd â phroblemau camddefnyddio
sylweddau, oedd wedi arwain at
anableddau corﬀorol sylweddol. Mae’r
cynllun
partneriaeth
hwn
gyda
Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolion yn
defnyddio cyllid ar y cyd i gyﬂwyno tai a
gofal cymdeithasol, a’r cyfeiriadau yn cael
eu
gwneud
trwy
Dîm
Gwaith
Cymdeithasol Canol y Ddinas.

Er eu bod oll yn rhoi cefnogaeth generig yn
gysylltiedig â thai, mae rhai hosteli yn
arbenigo mewn ymdrin â chamddefnyddio
sylweddau, er enghraifft. Efallai y bydd yn
rhaid i unigolion aros mewn llety argyfwng
hyd nes i le ddod yn wag yn yr hostel mwyaf
addas i gefnogi eu hanghenion. Cynhelir
adolygiad o’r hosteli mwy hyn er mwyn
sicrhau y gwneir y defnydd gorau o’r adnodd
drud hwn. Mae gofyn i hosteli gefnogi
cleientiaid a bod yn hygyrch 24 awr y dydd,
ac felly mae elfen helaeth o’r Grant Cefnogi
Pobl yn mynd tuag at ddarparu’r gwelyau
hyn.

Porth Llety Person Sengl
Mae mynediad i bob lle mewn hostel a thu
hwnt yn cael ei hwyluso trwy system gyfeirio
wedi ei chyd‐gordio, a elwir yn Borth Person
Sengl. Dyma un o nifer o byrth a ddatblygwyd
i sicrhau y gall pobl ddigartref gyda
phroblemau arbennig neu sy’n fregus
gyrchu’r gwasanaeth mwyaf addas i’w
hanghenion.

Tai gyda Chefnogaeth

Mae’r Porth Person Sengl yn bwynt
mynediad canolog, 24‐awr, ac yn gweithredu
o Ganolfan Dewisiadau Tai y Cyngor. Mae’r
cyd‐leoli hwn yn sicrhau y gall pawb gael
asesiad digartrefedd statudol yn unol â’r
ddeddfwriaeth gyfredol. Mae’r broses asesu
hefyd yn ymdrin ag anghenion iechyd a
chefnogaeth eraill, er mwyn sicrhau y gwneir
y lleoliad mwyaf addas i symud ymlaen.

Dengys y siart ar y dudalen flaenorol y
gwahanol fathau ac amrywiaeth o
wasanaethau cefnogi seiliedig ar lety sydd ar
gael i bobl sengl ddigartref. Mae cyfanswm o
559 o lefydd mewn gwelyau yn cael eu
cefnogi gan y Grant Cefnogi Pobl i ddarparu
llety arbenigol gyda chefnogaeth, a
chynlluniau symud ymlaen i baratoi pobl i
fyw yn annibynnol. Gall cynlluniau arbenigo
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Dewisiadau Llety
awtomatig a’u dwyn at y Gwasanaethau
Plant. Cysylltir â’r Heddlu os bydd hyn yn
briodol.

Mae’r rhai sydd wedi bod yn cysgu ar y stryd
ers amser yn gyndyn i gyrchu’r gwasanaethau
sydd ar gael yn y Ganolfan Dewisiadau Tai ac
y maent felly’n colli’r gwasanaethau
blaenoriaeth fyddai’n cael eu rhoi gan
asesiad digartrefedd statudol. Y m Estyn
Allan sydd yn y sefyllfa orau i gynnal yr
asesiadau hyn i gysgwyr ar y stryd, er mwyn
gofalu eu bod yn cael yr un lefel o
wasanaeth â phobl eraill ddigartref.

Mae modd helpu pobl ifanc sy’n gadael y
system gofal neu sydd wedi dod yn ddigartref
oherwydd
chwalu
perthynas
gyda
theuluoedd neu ffrindiau trwy Borth y Bobl
Ifanc. Mae gan Wasanaeth Digartrefedd y
Cyngor a’r Gwasanaethau Plant bartneriaeth
gyda Llamau i ddarparu’r cyngor a’r cymorth
cychwynnol sydd ei angen i gael llety priodol
neu i ddarparu cyfryngu i helpu i ddatrys
perthynas anodd. Cynigir asesiad hefyd i bobl
ifanc gyda Gweithiwr Cymdeithasol a
gyd‐leolir er mwyn sicrhau yr ymdrinnir â’r
holl anghenion lles.

Dyma a Wnawn: Ffurﬁoli trefniadau i
staﬀ Estyn Allan y Cyngor gynnal
asesiadau digartrefedd statudol, gan
roi mynediad i gleien aid at
wasanaethau ar sail blaenoriaeth
angen.

Mae’r Porth Llety Pobl Ifanc yn cael ei reoli
gan Wasanaeth Dewisiadau Tai’r Cyngor a
gall gyrchu amrywiaeth o fathau o lety
arbenigol gyda chefnogaeth i bobl 16‐25 oed,
gyda lleoliadau priodol yn dibynnu ar yr
angen. Unwaith y byddant yn barod i symud
ymlaen, anogir y bobl ifanc i ddod i sesiwn
‘hyfforddi tenantiaeth’ i roi iddynt y sgiliau i
allu rheoli eu tenantiaethau eu hunain.

Mae data Porth Person Sengl yn cael ei
fonitro’n gyson a’i ddefnyddio fel sail o
wybodaeth i’r Adolygiad Llety a Chefnogaeth
i’r holl wasanaethau sy’n cael eu cyllido gan
Cefnogi Pobl. Nod yr Adolygiad yw gwneud
gwelliannau yn y modd mae gwasanaethau
yn cael eu cyrchu, eu defnyddio a’u monitro,
a byddwn hefyd yn adolygu trefniadau cyllid
grant eraill. Bydd y gwaith hwn yn sail o
wybodaeth i lwybrau newydd ar gyfer y sawl
ag anghenion ychwanegol, megis iechyd
meddwl, ac yn nodi bylchau yn y gwasanaeth
y gellir wedyn eu caffael yn briodol.

Dyma a Wnawn:
 Defnyddio’r Porth Person Sengl i fonitro’r
defnydd o ddarpariaeth argyfwng i
annog symud ymlaen a bod yn sail o
wybodaeth i ail‐gomisiynu.
 Sefydlu llwybrau cefnogi wedi eu
mireinio i gysgwyr ar y stryd.
 Adolygu’r holl gyllid a ddefnyddir i
gefnogi gwasanaethau digartrefedd er
mwyn sicrhau cynaliadwyedd a bod
deilliannau wedi eu deall yn glir ac yn
cael eu monitro.
 Datblygu manyleb gwasanaethau cefnogi
i baratoi ar gyfer ail‐gomisiynu hosteli i’r
digartref.
 Cynnig cyllid i gynlluniau peilot sy’n
cynnig atebion newydd i gysgu ar y stryd.

Porth Pobl Ifanc
Yn wahanol i rai dinasoedd mawrion, nid oes
gan Gaerdydd lefelau uchel o bobl ifanc sydd
yn gorfod cysgu ar y stryd. Mae’r Tîm Estyn
Allan i’r Digartref yn gweithio gyda’r
Gwasanaethau Plant i adrodd am unrhyw
blant neu bobl ifanc y deuant ar eu traws, a
all fod yn triwanta neu a grybwyllwyd fel rhai
ar goll. Bydd pobl ifanc dan 18 oed a geir yn
cysgu ar y stryd yn cael blaenoriaeth
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Byw yn Annibynnol
Yng Nghaerdydd, datblygwyd model llety
amgen dan egwyddorion model Housing
First. Er mai dros dro yw’r llety yn hytrach na
thenantiaeth lawn, mae Tŷ’r Afon yn gosod
pobl yn uniongyrchol yn eu fflat
hunangynhaliol eu hunain heb rag‐amodau a
heb fod angen iddynt symud trwy wahanol
lefelau o dai fesul cyfnod at fyw annibynnol.
Mae’r tabl yn rhoi manylion deilliannau’r
Prosiect ers ei sefydlu ym mis Chwefror 2011:

Housing First
Gall llawer o bobl sy’n cysgu ar y stryd
barhau yn unig ar y strydoedd am nad ydynt
eisiau llety mewn hosteli. Model a gafodd
ganmoliaeth fawr yw Housing First, a
gychwynnwyd yn America ac a fabwysiadwyd
ledled y byd. Anelir y cysyniad at gysgwyr
cronig ar y stryd a’r sawl na all dorri cylch
digartrefedd trwy ﬂaenoriaethu symud yn
syth o’r strydoedd i gartref; y cysyniad yw, os
dilëir anhrefn o fywyd unigolyn, y gall
sefydlogi clinigol a chymdeithasol ddigwydd
yn gynt a phara’n hwy.

Deilliant

Cleien‐
aid
Symud cadarnhaol i lety parhaol y
9
Cyngor
Symud cadarnhaol i’r sector
10
rhentu preifat
Symud cadarnhaol i lety gyda
5
chefnogaeth
Symud cadarnhaol i lety dros dro
1

Astudiaeth Achos: Prosiect Tŷ’r Afon
Bu ST yn cysgu ar y strydoedd ers llawer
blwyddyn. Dros amser, ffurfiodd y Tîm
Estyn Allan gysylltiad ag ef ac yn y diwedd,
fe wnaeth ymwneud â’r gwasanaeth.
Cyfeiriwyd ST at brosiect Tŷ’r Afon.
Setlodd ST yn dda, gan fagu hyder a bod
angen ychydig yn unig o gefnogaeth.
Symudodd ST ymlaen i’w lety ei hun, ond
yn anffodus, cafodd ei fwlio a’i gam‐drin
yno. Mewn ymateb, daeth yn unig a
pheidio â chysylltu â’r gwasanaethau
cefnogi. Yn y diwedd, rhoes y gorau i’r
eiddo ac aeth yn ôl i gysgu ar y stryd.

Symud cadarnhaol – aduno a’r
teulu
Preswylydd yn gadael

1

Troi allan

5

Arall

3

Cyfanswm

38

4

Mae’r prosiect wedi llwyddo i ail‐sefydlu
cleien aid a oedd cyn hyn wedi methu ag
ymwneud neu gynnal darpariaeth arall i’r
digartref, gan gynnwys cefnogaeth gref i
ddatblygu cynlluniau tebyg.

Wedi cyfnod byr iawn, dechreuodd ST
weithio eto gyda’r staff estyn allan a
chyfeiriwyd eilwaith ar Brosiect Tŷ’r Afon.
Wedi cyfnod llwyddiannus o gefnogaeth,
symudodd ST i’w fflat ei hun, gan gadw
cysylltiad
â
phob
gwasanaeth.
Dechreuodd hefyd wirfoddoli gydag
amrywiol elusennau digartrefedd yng
Nghaerdydd. Mae ST yn hapusach o lawer
yn y llety hwn, wedi tyfu’n fwy hyderus, ac
ar ei ffordd tuag at annibyniaeth lawn.

Dyma a Wnawn: Datblygu mwy o
atebion byw yn annibynnol, gan
ddefnyddio egwyddorion Housing First
ac
ymchwilio
i
ddichonoldeb
mabwysiadu’r model llawn.
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Byw yn Annibynnol
Yn gyfnewid, mae disgwyl i landlordiaid
ddarparu eiddo o safon ar lefelau rhent
rhesymol (cyfraddau Lwfans Tai Lleol) a
chynnig cytundeb tenantiaeth ysgrifenedig
am isafswm o 6 mis.

Rhestr Aros Gyffredin
Mae Cynllun Dyrannu Tai Caerdydd yn
rheoli’r modd y dyrennir tai cymdeithasol.
Bydd ymgeiswyr yn mynd ar restr aros ac yn
cael eu blaenoriaethu yn ôl angen. Lle nad
oes cartref sefydlog, gall cleientiaid gofrestru
trwy ddefnyddio cyfeiriad ‘dan ofal’, a all fod
yn hostel neu’r Tîm Estyn Allan i’r Digartref.
Rhoddir dyraniad blaenoriaeth i gynigion o
lety trwy Brosiect Tŷ’r Afon oherwydd bod
amser yn bwysig wrth reoli symud ymlaen.
Cofnodir cysgwyr eraill ar y stryd nad ydynt
yn barod i gyrchu gwasanaethau cefnogi
ffurfiol fel rhai mewn angen uchel am dai a
byddant yn aros am gynnig tai cymdeithasol
addas.

Dyma a Wnawn: Sicrhau y caiﬀ
cysgwyr ar y stryd fynediad cyfartal at
eiddo yn y sector rhent preifat.

Sector Rhentu Preifat
Dewis arall yn lle tai cymdeithasol yw llety ar
rent preifat, yn enwedig lle mae cleientiaid
eisiau byw mewn rhai wardiau lle nad oes
fawr o stoc tai cymdeithasol. Mae llawer
landlord yn awr yn gweithio gyda’r Cyngor i
dderbyn pobl ddigartref ‐ mae staff yn y
Gwasanaeth Dewisiadau Tai yn darparu tîm
o’r enw Atebion Tai Caerdydd i weithio gyda
landlordiaid. Dyma mae’r gwasanaeth yn
gynnig:







Cefnogaeth Tenantiaeth
Er mwyn i unrhyw lety sefydlog weithio, bydd
ar lawer o gysgwyr ar y stryd angen elfen o
gefnogaeth tenantiaeth i’w helpu i
ymsefydlogi a chynnal cartref.
Mae cefnogaeth tenantiaeth ar hyn o bryd yn
cael ei gynnig yn ystod oriau’r wythnos, sy’n
gweithio’n iawn i’r rhan fwyaf o bobl. Fodd
bynnag, er mwyn gwneud i’r trosi i lety
lwyddo, efallai y bydd ar gysgwyr ar y stryd i
ddechrau angen gwasanaeth mwy dwys, a
allai olygu cefnogaeth gyda’r nos ac ar
benwythnosau.

Gwasanaeth darganfod a chyfatebu
tenantiaid a chwmni wrth ymweld â llety.
Archwilio eiddo, stocrestr a gwiriadau
System Raddio Iechyd a Diogelwch.
Rheoli Cyfrif unswydd sydd yn cynnig
cefnogaeth, cyfryngu a chyngor i’r landlord
a’r tenant.
Gwasanaeth Budd‐dal Tai unswydd cyflym
a thaliadau uniongyrchol.
Darparu bondiau.

Dyma a Wnawn: Rhoi ﬀocws newydd i
wasanaethau cefnogi cysyll edig â thai
i ymdrin ag anghenion cyn‐gysgwyr ar y
stryd.
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Byw yn Annibynnol
Cynnal Annibyniaeth
Astudiaeth Achos: Prosiect Gwreiddiau
Huggard
Daeth y defnyddiwr gwasanaeth EF i
Ganolfan Huggard yn gyntaf fel cysgwr ar y
stryd. Yr oedd yn gyndyn i gyrchu
gwasanaethau ac yn dod o hyd i loches bob
nos yn y dref neu yn gwersylla allan.
Mynegodd EF ddiddordeb mewn gweithio ar
y tir a dysgu i dyfu ei fwyd ei hun.

Cyllidebau Unigol
Yn dilyn cynllun peilot llwyddiannus, mae’r
Cyngor wedi cynnal cyllideb fechan i
weithio’n uniongyrchol gyda chysgwyr ar y
stryd sy’n anodd eu cyrraedd. Trwy gytundeb
gyda’u gweithiwr achos, mae’r cynllun yn
caniatáu i ddefnyddwyr gwasanaeth unigol
wario symiau bach ar eitemau a fydd yn eu
barn hwy yn achosi newid. Gallai hyn fod yn
ffôn symudol sylfaenol i helpu i gadw
cysylltiad a chadw apwyntiadau, trwodd at
ddodrefn ar gyfer llety unwaith iddynt
ail‐sefydlu.

Fe’i cyfeiriwyd at Brosiect Gwreiddiau a
dechreuodd wirfoddoli i godi gwelyau tyfu a
dysgu sut i’w defnyddio. Daeth yn gyfarwydd
â llety argyfwng brys dros nos Huggard a
dechreuodd ymwneud â’r gwasanaeth.
Fisoedd yn ddiweddarach, mae EF yn awr yn
byw mewn llety Huggard a rennir yn dilyn y
profiad o sefydlogi a magu hyder wrth
wirfoddoli yn y ganolfan.

Y nod yw canoli ar yr unigolyn yn hytrach nac
ail‐adrodd cynigion safonol, rhoi mwy o
hyblygrwydd i estyn allan at y sawl nad ydynt
yn ymwneud â gwasanaethau a gwneud y
mwyaf o’r dewisiadau a’r camau rheoli sydd
ar gael iddynt. I beri bod y cyllido hwn yn
effeithiol, mae angen iddo gefnogi’r
gweithgareddau a nodir yng nghynllun
gweithredu cytunedig pob unigolyn.

Dyma a Wnawn:
 Edrych ar lwybrau i weithgareddau
dargyfeiriol presennol a datblygu
gweithgareddau ychwanegol yn ôl y
galw.
 Edrych i mewn i ﬀyrdd o gynnal
cysgwyr ar y stryd wrth drosi i lety ac
yna annibyniaeth.

Dyma
a
Wnawn:
Integreiddio
Cyllidebau Unigol yn llawn i agwedd
well o reoli gwaith achos.

Diwygiadau Lles
Mae cefnogaeth a ddarperir trwy Fudd‐dâl
Tai neu Gredyd Cynhwysol yn y sector rhentu
preifat wedi ei gyfyngu i gyfradd y Lwfans Tai
Lleol (LTLl) sy’n berthnasol i ﬀurf ac
amgylchiadau’r aelwyd. Bydd hawliwr sengl
dan 35 oed heb blant yn dibynnu arno/i yn
gymwys am y gyfradd llety a rennir.
Cyhoeddwyd y caiﬀ y cyfyngiadau LTLl hyn eu
gweithredu ar gyfer tenan aid cymdeithasol
o Ebrill 2019 ymlaen er mwyn asio gyda’r
lefel o gefnogaeth ariannol a ddarperir yn y
sector preifat.

Ail‐gymhathu i Gymdeithas
Fel gyda llawer o bobl ddigartref, er mwyn i
adsefydlu ac annibyniaeth lwyddo mewn
gwirionedd, rhaid i gyn‐gysgwyr ar y stryd fod
â rheswm i godi a mynd a bob dydd. Mae
llawer o’r darparwyr tai â chefnogaeth yn
sylweddoli hyn ac yn cyﬂwyno amrywiaeth o
weithgareddau dargyfeiriol sydd yn agored
hefyd i gysgwyr ar y stryd. Bydd dychwelyd at
hobïau a diddordebau yn sicrhau y gall pobl
ddigartref ail‐gymhathu i gymdeithas.
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sgiliau cyfweliad. Gall y rhai sydd eisoes yn
cysgu ar y stryd gael y gefnogaeth hon, yn
enwedig os buont yn ymwneud yn
llwyddiannus a gweithgareddau dargyfeiriol,
neu lle maent yn barod i ddychwelyd i’r
farchnad swyddi.

Bydd rhai grwpiau o bobl dan 35 oed wedi eu
heithrio o’r gyfradd llety a rennir waeth beth
fo’r ddaliadaeth. Dyma’r eithriadau sydd
fwyaf tebygol o fod yn gymwys i gyn‐gysgwyr
ar y stryd:






Derbyn Lwfans Gofal Byw’r Anabl ar y
Gyfradd Ganol neu Uwch;
Derbyn Taliad Annibyniaeth Personol Byw
Beunyddiol;
Bod yn gyn‐breswyliwr mewn hostel
arbenigol, dros 25 oed ac yn byw mewn
llety hunangynhaliol;
Rhai pobl sydd wedi gadael carchar, dros
25 oed ac yn byw mewn llety
hunangynhaliol.

Dyma a Wnawn: Ceisio dwyn
Ymgynghorwyr i Waith y Cyngor i
mewn i helpu cyn‐gysgwyr ar y stryd
cyn gynted ag sydd modd wedi
ail‐sefydlu.

Astudiaeth Achos: Byw yn Annibynnol
Roedd Kevin yn cysgu ar y stryd am ddeng
mlynedd barhaus ac yn gwrthod pob
cynnig am lety dros y cyfnod hwn.

Bydd y cysgwyr hynny ar y stryd nad ydynt
wedi eu heithrio yn wynebu rhwystr
ychwanegol i allu byw yn annibynnol yn
llwyddiannus.

I ddechrau, gwrthododd yr holl gymorth
gan y Tîm Allgymorth. Ond, daliodd y Tim i
gysylltu ag ef bob dydd gan feithrin
perthynas glos. Felly gallent ei helpu i
fanteisio ar fudd‐daliadau fel y gallai ei
gynnal ei hun yn ariannol, a rhoi cymorth
rheolaidd iddo fanteisio ar wasanaethau
iechyd.

Dyma a Wnawn: Ystyried ﬀyrdd o
ddefnyddio Taliadau Tai Dewisol i
helpu cysgwyr ar y stryd nad ydynt
wedi eu heithrio o’r gyfradd llety a
rennir.
Cyrchu Gwaith
Helpu pobl i ail‐hyfforddi a mynd i mewn i’r
farchnad waith yw’r ateb gorau i
ddiwygiadau lles. Mae Tîm i Waith y Cyngor
yn rhoi help i’r sawl sydd yn ddi‐waith neu
am wella’r sgiliau sydd ganddynt yn eu swydd
bresennol. Mae llawer Hwb Cymunedol yn
rhedeg clybiau gwaith bob dydd, yn ogystal â
sesiynau estyn allan o 12 lleoliad ar draws
Caerdydd.

Dros amser, gwaethygodd ei iechyd yn
fawr oherwydd cyfuniad o gyflyrau
meddygol a oedd ganddo eisoes â’i
sefyllfa fyw anodd. Aeth i’r ysbyty, tra y
byddai'n flaenorol wedi dewis dychwelyd
i’r stryd. Y tro diwethaf aeth i’r ysbyty
derbyniodd gynnig o gymorth gan lety â
chymorth. Gadawodd yr ysbyty i’r lleoliad
hwn ac mae wedi setlo’n dda yno. Mae’n
dal i gael cymorth a gall fyw’n annibynnol
mewn amgylchedd diogel.

Mae’r Tîm hefyd yn cynnig hyfforddiant
mewn sgiliau gwaith megis trin â llaw;
diogelwch bwyd; cyrsiau TG; magu hyder, a
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Mynd i’r Afael â Chardota
Yn aml, nid yw’r cyhoedd yn gyffredinol yn
gwahaniaethu rhwng cysgwyr ar y stryd a
phobl sy’n cardota. Nid yw pob cysgwr ar y
stryd yn cardota ar y strydoedd; mae llawer
yn
defnyddio
dewisiadau
elusennol
sefydledig i gael bwyd a chyflenwadau. Yn yr
un modd, nid pawb sy’n cardota sy’n cysgu ar
y stryd; mae llawer yn defnyddio hyn fel eu
ffynhonnell reolaidd o incwm, a chanddynt
lety addas, tra bod cyfran fechan yn
gysylltiedig â throseddu trefnedig.

Ymyriad gan y Cyngor
Mae tystiolaeth hanesiol yn awgrymu y gall
pobl ennill symiau sylweddol o arian o
gardota, yn enwedig yn ystod digwyddiadau
chwaraeon pwysig a digwyddiadau eraill yn y
ddinas. Dengys gwybodaeth hefyd fod nifer y
cardotwyr ar y stryd yn cynyddu’n sylweddol
ar yr achlysuron hyn. Mae cardota ar y stryd
yn arbennig o amlwg yng nghanol y ddinas,
ond y mae hefyd yn dod yn broblem mewn
ardaloedd siopa cymunedol. Mae pobl wedi
sylwi ar lecynnau proffidiol lle mae llawer o
bobl yn pasio, sy’n rhoi cyfle i dderbyn
rhoddion gan y cyhoedd yn gyffredinol. Mae
ymwelwyr a’r sawl sy’n teithio i Gaerdydd at
ddibenion gwaith yn llai tebygol na’r trigolion
o fod yn ymwybodol o’r gwasanaethau sydd
ar gael i helpu pobl sy’n cardota.

Nododd ciplun a gymerwyd gan y Tîm Estyn
Allan i’r Digartref ar ddiwrnod gêm rygbi
ryngwladol 64 o bobl yn cardota. Ar
ddiwrnod pan nad oedd digwyddiad fel hyn,
datgelodd y ciplun mai dim ond 24 o bobl
oedd yn cardota. Tua hanner o’r rhain yn
unig oedd yn cysgu ar y stryd.
Mae’r Tîm Estyn Allan yn gweithio gyda
phartneriaid megis Canolfan Dydd Huggard i
annog cysgwyr ar y stryd i ffwrdd o gardota
ac ymddygiad gwrthgymdeithasol arall. Mae
hyn yn cynnwys helpu gyda budd‐daliadau
lles, cyfeirio at lety a chyfeirio at
weithgareddau dargyfeiriol. Gan fod y rhan
fwyaf o gardota yn gysylltiedig â phroblemau
cyffuriau neu alcohol, mae’r tîm hefyd yn
annog ac yn cefnogi cysgwyr ar y stryd i ddod
at wasanaethau arbenigol camddefnyddio
sylweddau, fel sy’n gymwys.

Mae angen atebion sy’n cynnig dewisiadau
eraill i’r sawl sydd am roi arian i bobl sy’n
cardota ac y tybir sy’n cysgu ar y stryd. Mae
rhai awdurdodau lleol yn Lloegr wedi lansio
ymgyrchoedd
cyhoeddusrwydd
amlasiantaethol i godi ymwybyddiaeth o
broblemau rhoi yn uniongyrchol i bobl sy’n
cardota. Cynhyrchwyd posteri a thaflenni
sy’n tynnu sylw at ddewisiadau eraill neu ‘roi
dargyfeiriol’ megis rhoi i elusennau a
gwasanaethau cefnogi cydnabyddedig.

Ymyriad yr Heddlu
Bydd pob cardota cyson yn dod dan bwerau’r
Heddlu, megis y rhai sydd yn Rhan 3 ‐
‘Pwerau Gwasgaru’ Deddf Ymddygiad
Gwrthgymdeithasol, Trosedd a Phlismona
2014. Lle metha’r rhain, gall yr Heddlu osod
Gorchymyn Ymddygiad Troseddol fel yr
amlinellir yn Rhan 2 yr un Ddeddf.
29

Mynd i’r Afael â Chardota
Mae Heddlu De Cymru yn cynnal
ymgyrchoedd rheolaidd i ymdrin â chardota
ar y stryd, yn enwedig yr ymddygiad mwy
ymosodol a all ddigwydd. Rhoddir pwyslais ar
gefnogi pobl i’w hannog ymaith oddi wrth y
gweithgaredd hwn cyn cymryd unrhyw
gamau gorfodi.
Operation Spruce
Dros gyfnod gwyliau 2016, targedodd
Operation
Spruce
ymddygiad
gwrthgymdeithasol yng nghanol y ddinas,
gan gynnwys troseddau cardota, pedlera, ac
yfed ar y stryd. Menter gan yr Heddlu oedd
hon, gan weithio gyda phartneriaid o Dîm
Estyn Allan i’r Digartref y Cyngor; Ceidwaid
Parciau; Timau Trwyddedu a Gorfodaeth a
Safonau Masnach. Yr oedd presenoldeb
plismona amlwg yn yr ymgyrch er mwyn
gwneud y canlynol:










berthnasol, er mwyn sicrhau bod cefnogaeth
lawn yn cael ei roi i’r unigolyn.
Mae Tîm Estyn Allan y Cyngor yn parhau i
weithio mewn partneriaeth â’r Heddlu i
ymdrin â chardota ar y stryd.
Dyma a Wnawn:
 Darparu dewisiadau clir i aelodau’r
cyhoedd sydd eisiau cefnogi cysgwyr
ar y stryd, ar wahân i roi i bobl sy’n
cardota, a chodi ymwybyddiaeth o’r
gwasanaethau sydd ar gael.
 Nodi dewisiadau eraill clir yn lle
cardota y gall yr holl bartneriaid
gyfeirio atynt.
 Gweithio gyda’r Heddlu lleol i helpu i
gymryd camau priodol i atal a lleihau
cardota cyson yn y ddinas.
 Dysgu o broﬁad awdurdodau eraill
ac o werthuso Opera on Spruce ac
ystyried camau eraill yn deillio o hyn.

Ymateb yn sydyn i drosedd ac anhrefn;
Atafaelu alcohol oedd yn cael ei yfed
mewn Llefydd Cyhoeddus Dynodedig;
Defnyddio
cyfeiriadau
Ymddygiad
Gwrthgymdeithasol ar droseddwyr;
Defnyddio rhybuddion gwasgaru Adran 35
ar gyfer ymddygiad gwrthgymdeithasol
oedd yn ymwneud ag yfed a chardota;
Arestio pobl oedd yn cardota ac ystyried
Gorchmynion Ymddygiad Troseddol;
Cynyddu
hyder
y
cyhoedd
a
pherchenogion siopau fod y tîm plismona
cymdogaeth yn mynd i’r afael â
phroblemau;
Cynnal delwedd gadarnhaol o’r ddinas.

Rhoddwyd ystyriaeth i unrhyw rai a ystyriwyd
yn fregus ac a ddaeth i’r amlwg wrth gysylltu
â phobl oedd yn cardota. Cyfeiriwyd
materion megis alcohol, cyffuriau, iechyd
meddwl a digartrefedd at yr asiantaeth
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Ymchwil ‐ Dyma a Wnawn
Parhau i feincnodi gydag awdurdodau lleol eraill i adolygu a mabwysiadu’r arferion gorau
perthnasol.
Ystyried canfyddiadau ymchwil perthnasol a phrosiectau peilot fel sail o wybodaeth i ddarparu
gwasanaethau yn y dyfodol.
Gwybod Pwy sy’n Cysgu ar y Stryd ‐ Dyma a Wnawn:
Gwneud manylion cyswllt y Tîm Estyn Allan i’r Digartref yn amlycach ar wefan y Cyngor.
Dewisiadau Ymyriad Cynnar ‐ Dyma a Wnawn:
Ehangu’r Tîm Estyn Allan i gymryd agwedd rheoli achos at gysgwyr ar y stryd.
Gwell rhannu data rhwng asiantaethau sy’n ymwneud â chysgwyr ar y stryd.
Gweithio tuag at ‘Dim Noson Gyntaf Allan’ i’r sawl sy’n ymwneud â gwasanaethau.
Cryfhau’r ymateb o gydweithio, gan gydgordio ac ail‐ganoli ymdrechion yr holl bartneriaid i
gael pobl oddi ar y strydoedd.
Datblygu gweithdrefnau i weithio mewn partneriaeth agosach gyda grwpiau ffydd.
Edrych i mewn i ddewisiadau i ddatblygu gwasanaethau dargyfeiriol/cyfeillachu.
Datblygu llwybr cefnogaeth trwy wasanaethau i gleientiaid â phroblemau iechyd meddwl /
camddefnyddio sylweddau.
Adolygu a gwella gweithio mewn partneriaeth rhwng y sectorau statudol a gwirfoddol i
ymdrin ag anghenion cymhleth.
Adeiladu ar lwyddiant y cynllun peilot camddefnyddio sylweddau ac edrych i mewn i
ddewisiadau pellach am estyn allan ar y cyd gydag asiantaethau arbenigol sy’n bartneriaid.
Datblygu llwybr arbenigol trwy wasanaethau i fenywod sydd â risg uchel o gael eu
hecsploe o.
Datblygu mwy ar weithdrefnau aml‐asiantaethol i adnabod ac ymyrryd gyda’r sawl sy’n cysgu
ar y stryd ar 3 achlysur gwahanol, neu’n cysgu ar y stryd yn gyson am 3 mis.
Parhau i fonitro cysylltiad lleol i’r holl gleientiaid.
Adeiladu ar lwyddiant y Gwasanaeth Ailgysylltu a sicrhau ei fod yn gynaliadwy.
Cydweithio â’r Heddlu a Gwasanaethau Mewnfudo i ystyried yr holl gymorth sydd ar gael i
bobl sy'n cysgu ar y stryd nad ydynt yn gallu manteisio ar fudd‐daliadau/cyllid cyhoeddus, cyn
rhoi unrhyw gamau gorfodi ar waith.
Monitro’n agos y defnydd o Orchmynion Gwarchod Lle Cyhoeddus sydd mewn grym yng
Nghymru a Lloegr.
Gweithio gyda Llysgenhadon Caerdydd sydd wedi eu brandio gyda’r AGB i ddatblygu atebion
fydd yn sicrhau bod canol y ddinas yn amgylchedd saﬀ, diogel dan reolaeth.
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Dewisiadau Llety ‐ Dyma a Wnawn:
Adolygu dewisiadau llety i gysgwyr ar y stryd.
Dod i well dealltwriaeth o broblemau llety argyfwng, i’w gwneud yn haws cael pobl oddi ar y
strydoedd.
Ffurfioli trefniadau i staff Estyn Allan y Cyngor gynnal asesiadau digartrefedd statudol, gan roi
mynediad i gleientiaid at wasanaethau ar sail blaenoriaeth angen.
Defnyddio’r Porth Person Sengl i fonitro’r defnydd o ddarpariaeth argyfwng i annog symud
ymlaen a bod yn sail o wybodaeth i ail‐gomisiynu.
Sefydlu llwybrau cefnogi wedi eu mireinio i gysgwyr ar y stryd.
Adolygu’r holl gyllid a ddefnyddir i gefnogi gwasanaethau digartrefedd er mwyn sicrhau
cynaliadwyedd a bod deilliannau wedi eu deall yn glir ac yn cael eu monitro.
Datblygu manyleb gwasanaethau cefnogi i baratoi ar gyfer ail‐gomisiynu hosteli i’r digartref.
Cynnig cyllid i gynlluniau peilot sy’n cynnig atebion newydd i gysgu ar y stryd.
Byw yn Annibynnol ‐ Dyma a Wnawn:
Datblygu mwy o atebion byw yn annibynnol, gan ddefnyddio egwyddorion Housing First ac
ymchwilio i ddichonoldeb mabwysiadu’r model llawn.
Sicrhau y caiff cysgwyr ar y stryd fynediad cyfartal at eiddo yn y sector rhent preifat.
Rhoi ffocws newydd i wasanaethau cefnogi cysylltiedig â thai i ymdrin ag anghenion
cyn‐gysgwyr ar y stryd.
Integreiddio Cyllidebau Unigol yn llawn i agwedd well o reoli gwaith achos.
Edrych ar lwybrau i weithgareddau dargyfeiriol presennol a datblygu gweithgareddau
ychwanegol yn ôl y galw.
Edrych i mewn i ffyrdd o gynnal cysgwyr ar y stryd wrth drosi i lety ac yna annibyniaeth.
Ystyried ffyrdd o ddefnyddio Taliadau Tai Dewisol i helpu cysgwyr ar y stryd nad ydynt wedi eu
heithrio o’r gyfradd llety a rennir.
Ceisio dwyn Ymgynghorwyr i Waith y Cyngor i mewn i helpu cyn‐gysgwyr ar y stryd cyn gynted
ag sydd modd wedi ail‐sefydlu.
Mynd i’r Afael â Chardota ‐ Dyma a Wnawn:
Darparu dewisiadau clir i aelodau’r cyhoedd sydd eisiau cefnogi cysgwyr ar y stryd, ar wahân i
roi i bobl sy’n cardota, a chodi ymwybyddiaeth o’r gwasanaethau sydd ar gael.
Nodi dewisiadau eraill clir yn lle cardota y gall yr holl bartneriaid gyfeirio atynt.
Gweithio gyda’r Heddlu lleol i helpu i gymryd camau priodol i atal a lleihau cardota cyson yn y
ddinas.
Dysgu o brofiad awdurdodau eraill ac o werthuso Operation Spruce ac ystyried camau eraill yn
deillio o hyn.
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