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Mae Hafod yn un o brif ddarparwyr Gofal, Cymorth 
a Thai yn ne Cymru.

Mae gennym hanes sylweddol o ddarpariaeth 
lwyddiannus sy’n cwmpasu bron 50 mlynedd 
ac mae ein haelod sefydliadau (Tai Hafod, Gofal 
Hafod, Adnoddau Hafod a Yellow Wales) i gyd yn 
cydweithio i gyflawni’r weledigaeth a rannwn o 
‘Gwneud Bywydau yn Well’.

Mae ein sgiliau, profiad a chryfderau gyda’n 
gilydd yn ein galluogi i ddarparu ystod eang 
o wasanaethau a thros oes y cynllun yma 
byddwn yn adeiladu arnynt i ddatblygu cynnig 
mwy holistig i ddiwallu anghenion y bobl a’r 
cymunedau yr anelwn eu gwasanaethu.

Hendre Cyfyngedig yw ein rhiant gorff ac sy’n rhoi 
cyfeiriad strategol ac yn rheoli holl Aelodau ein 
Grŵp.

Pwy ydym ni

Caiff popeth a wnawn yn Hafod ei seilio ar ein 
gwerthoedd ‘Ffordd Hafod’. Y gwerthoedd hyn yw:

Cydweithio 
Rydym yn gweithio fel un tîm ac yn helpu i greu 
gweithle cadarnhaol a chefnogol

Parch  
Rydym yn parchu ac yn gwerthfawrogi pawb ac yn 
ystyriol o’n gilydd bob amser

Proffesiynol 
Rydym yn ymfalchïo mewn gwneud gwaith gwych 
a chyflwyno ein hunain a Hafod mewn ffordd 
gadarnhaol bob amser

Dysgu a Gwella
Rydym bob amser yn ceisio gwella’r hyn sydd 
angen ei wella a chryfhau’r hyn sy’n gweithio’n 
dda.

Gwasanaeth Gwych
Rydym yn darparu gwasanaeth gwych drwy 
wneud ein gorau glas bob amser.

Ein Gwerthoedd



Ein gweledigaeth a rennir 
yn Gwneud Bywydau Gwell
“ “



Tai Hafod

Tai Hafod yw un o ddarparwyr mwyaf tai 
fforddiadwy yng Nghymru ac mae’n cynnig 
amrediad o wasanaethau i gefnogi ein tenantiaid 
a’r cymunedau y gweithiwn ynddynt.

Mae mwyafrif ein cartrefi ar rent cymdeithasol, 
fodd bynnag rydym hefyd yn cynnig dewis eang 
o opsiynau eraill i rentu a phrynu eiddo.

Rydym hefyd yn arbenigo mewn helpu’r digartref, 
yn arbennig drwy ddarparu a rheoli llety dros dro.

Mae Yellow Wales, is-gwmni Tai Hafod, yn 
wasanaeth llety, hyfforddiant a chefnogaeth ar 
gyfer pobl ifanc gan eu helpu i hyfforddiant a 
gwaith.

Yr hyn a wnawn

Adnoddau Hafod 

Sefydlwyd Adnoddau Hafod er mwyn sicrhau 
arbedion maint ac osgoi dyblygu gwasanaethau a 
gorbenion cysylltiedig o fewn ein Grŵp, gan alluogi 
aelodau eraill o’r Grŵp i ganolbwyntio ar ddarparu 
gwasanaethau ansawdd uchel.

Darparwn wasanaethau cefnogaeth yn cynnwys 
Technoleg Gwybodaeth, Adnoddau Dynol, 
Cyllid a Datblygu i Gofal Hafod, Tai Hafod a 
Chymdeithasau Tai cofrestredig eraill.



Gofal Hafod

Mae Gofal Hafod yn un o’r darparwyr 
gwasanaethau gofal a chymorth mwyaf yng 
Nghymru. Anelwn gynnig opsiynau gofal a 
chymorth hyblyg er mwyn diwallu anghenion 
unigol.

Mae ein gwasanaethau yn cynnwys:

• Cartrefi gofal yn darparu amrediad o ofal a 
chymorth hirdymor a thymor byr, yn cynnwys 
preswyl, nyrsio, seibiant, diwedd-oes a gofal 
dementia arbenigol.

• Mae timau Gofal Cartref yn y Gymuned yn 
cefnogi pobl i fyw’n annibynnol ac aros yn eu 
cartrefi eu hunain.

• Cynlluniau tai gofal ychwanegol sy’n darparu 
byw annibynnol i bobl hŷn

• Gwasanaethau cefnogi pobl yn galluogi 
pobl i fyw’n annibynnol yn y cymunedau a 
ddymunant

Rydym yn darparu llwybr gofal sy’n galluogi pobl i 
symud rhwng gwasanaethau wrth i’w hanghenion 
newid.

Rydym yn gweithio 
gyda’n gilydd fel grwp 

I ganolbwyntio ar 
Gwneud Bywydau Gwell
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Paratowyd y Cynllun Corfforaethol hwn mewn 
cyfnod o newid sylweddol yn y sectorau tai a gofal 
cymdeithasol.

Mae ffactorau’n cynnwys:

• Argaeledd grantiau

• Ansicrwydd gwleidyddol - bywyd yn dilyn  
Brexit ynghyd ag etholiadau 2017 i   
Awdurdodau Lleol

• Diwygio llywodraeth leol a chydweithredu 
rhwng awdurdodau

• Cynni cyllidol a galluedd ariannol

• Gwasanaethau’n crebachu a llai o bobl i’w 
cyflenwi

• Newidiadau deddfwriaethol

• Diwygio llesiant

Oherwydd y ffactorau uchod, sylweddolwn y bydd 
y galw am ein gwasanaethau yn sicr o gynyddu.

Yn ychwanegol bydd ymrwymiad gan Weinidogion 
Cymru i gyflenwi 20,000 o gartrefi ychwanegol 
yn y tymor presennol a chyflwyno Deddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant a Deddf 
Cenedlaethau’r Dyfodol newydd yn ychwanegu 
at y galw hwn a hefyd yn golygu y bydd angen i ni 
wneud newidiadau sylweddol i’n gwasanaethau.

Mae gennym ymrwymiad i chwarae ein rhan lawn 
i gyflawni’r targed uchelgeisiol ar gyfer cartrefi 
newydd a sicrhau fod ein llwybr gofal yn cyflawni’r 
gofynion a nodir yn y Deddfau. Gwnawn hyn tra’n 
cynnal ein nerth ariannol a pharhau i ddarparu 
gwasanaethau ansawdd uchel i ddefnyddwyr 
gwasanaeth presennol.

Mae gennym hanes o lwyddiant mewn cyflwyno 
cynlluniau arloesol gyda grant a hefyd heb grant a 
byddwn yn parhau i sicrhau ein bod yn datblygu’r 
cynlluniau cywir yn y lleoedd cywir.

Cyd-destun 
gweithredu



Y dyfodol
Byddwn yn gwneud mwy o’r hyn a wnawn yn dda 
a sicrhau fod popeth a wnawn yn y pen draw yn 
arwain at ‘Wneud Bywydau yn Well’.

Byddwn yn parhau i wella ein gwasanaethau 
craidd ac rydym eisoes yn datblygu ffyrdd newydd 
ac arloesol o weithio i’n galluogi i wneud mwy ac 
ymateb mewn modd rhagweithiol i newidiadau o 
fewn y sector.

Rydym yn barod i wynebu’r heriau i ddod ac 
mae ein maint a’n profiad yn ein galluogi i fod 
yn ystwyth ac ymateb i gyflawni anghenion 
cyfredol a dyfodol ein partneriaid, rhanddeiliaid a 
chymunedau. 

Rydym eisiau cael ein 
cydnabod fel prif ddarparydd 
gofal, cymorth a thai ledled 

de Cymru

Ein dwy nod strategol i gyflawni hyn 
yw:

• Darparu mwy o gartrefi a 
gwasanaethau

• Gwella popeth a wnawn

Bydd angen i ni fod yn hyblyg, ystwyth ac agored 
i newid ein gwasanaethau er mwyn cyflawni’r 
nodau hyn a sicrhau’r canlyniadau gorau ar gyfer 
pawb sy’n eu defnyddio.

Byddwn yn cydymffurfio gydag arferion busnes 
cyfrifol er mwyn sicrhau llwyddiant mewn ffyrdd 
sy’n anrhydeddu gwerthoedd moesegol ac yn 
parchu pobl, cymunedau a’r amgylchedd naturiol.
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Bod yn ymatebol 
Er mwyn darparu cartrefi a gwasanaethau 
ychwanegol mae angen i ni barhau i sicrhau 
dealltwriaeth drwyadl o anghenion ein 
rhanddeiliaid niferus.

Byddwn yn hybu ein partneriaethau cryf presennol 
drwy gysylltiad rheolaidd a rheoli perthynas 
effeithlon.

Bydd hyn yn sicrhau ein bod yn parhau i 
ddarparu’r gwasanaethau cywir, tra’n eu gwella’n 
barhaus ac yn y pen draw yn cynorthwyo ein 
rhanddeiliaid i gyflawni eu nodau eu hunain.

Ein nodau...

Rhoi gwybodaeth
Fel bod rhanddeiliaid yn parhau i wybod beth mae 
Hafod yn ei wneud ac ysgogi hyder fel partner 
cyflenwi, byddwn yn hyrwyddo’r hyn a wnawn ac 
yn rhannu gwybodaeth yn rheolaidd.

Bydd hyn yn sicrhau fod pobl yn gwybod beth 
i’w ddisgwyl gan Hafod a sut i gael mynediad i’n 
gwasanaethau.
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Darparu gwasanaethau 
wedi’u targedu a’u teilwra
Byddwn yn cadw o flaen y newidiadau yn 
anghenion ein rhanddeiliaid, ein cymunedau 
a chymdeithas yn ehangach. Bydd hyn yn ein 
galluogi i ddatblygu a darparu gwasanaethau 
ymhellach sy’n diwallu’r newid yn anghenion pobl 
wrth iddynt symud drwy fywyd.

Caiff ein perfformiad ei fonitro’n barhaus fel 
ein bod yn cadw a gwella ar lefel uchel ansawdd 
gwasanaeth a ddarparwyd gennym hyd yma.

Byddwn bob amser yn gofyn am adborth ac yn 
ymateb i hynny ar safon ein gwasanaethau a 
hefyd ein llety er mwyn sicrhau gwelliant parhaus.

Bod yn effeithiol
Fel Grŵp mawr, yn nhermau maint ariannol a 
hefyd nifer cyflogeion, mae gennym rôl allweddol 
wrth gynyddu adenilliad cymdeithasol i’r eithaf ar 
bob punt a wariwn.

I gynyddu i’r eithaf y gwerth cymdeithasol, 
economaidd, ariannol ac amgylcheddol a gawn 
o’n gweithgareddau, byddwn yn sicrhau ein bod 
yn parhau i wella ein hymagwedd at werth am 
arian. Drwy wneud hynny gallwn ddangos yr 
effaith a gawn ar ein preswylwyr, tenantiaid a 
chymunedau.

Caiff unrhyw wargedion eu buddsoddi’n ôl yn y 
busnes gan arwain at i ni wneud gymaint ag y 
medrwn i ‘wneud bywydau yn well’.

Datblygu ein staff
Mae gan ein staff rôl hanfodol wrth gyflawni 
ein hamcanion a byddwn yn eu hysbrydoli a’u 
paratoi drwy ddysgu a datblygiad effeithlon ac 
ymgysylltu ystyrlon.

Bydd hyn yn sicrhau eu bod yn parhau’n hapus yn 
eu swyddi, yn darparu gwasanaethau ansawdd 
uchel ac yn byw wrth ein gwerthoedd.

...Gwneud Bywydau Gwell



Cyflawni ein nodau
Bydd pob sefydliad o fewn ein Grŵp yn gosod 
cynlluniau gweithredol unigol i sicrhau ein bod yn 
cyflawni ein nodau strategol cyffredinol.

Bydd cysylltiadau gweithredol yn rhoi dolen i’r 
broses cynllunio busnes a gweithgareddau rheoli 
risg cysylltiedig.

Caiff y rhain eu craffu’n barhaus i fesur cynnydd. 
Bydd Aelodau Bwrdd yn derbyn gwybodaeth yn 
rheolaidd i’w galluogi i sicrhau y caiff ein nodau eu 
cyflawni a’n bod yn ‘Gwneud Bywydau yn Well’.

Bydd hyn yn cynnwys monitro cyfres o 
ddangosyddion perfformiad ynghyd â 
gwybodaeth marchnad fel sy’n briodol.
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