
 

 

 
 
 
 
 

 

Astudiaeth Achos: 
 
Digartrefedd a iechyd meddwl  
 
Tai â chymorth 
 
 
Hanes 
Cafodd y defnyddiwr gwasanaeth ei gyfeirio at hostel tai yng ngogledd Cymru, oherwydd ar ôl 
treulio amser mewn sefydliad diogel ac ar ôl cael ei rhyddhau roedd y defnyddiwr 
gwasanaeth mewn llety anaddas. Roedd hyn yn cael effaith negyddol ar ei iechyd meddwl a 
safon ei fywyd. 
 
 
Amgylchiadau teuluol 
Roedd y defnyddiwr gwasanaeth wedi cael bywyd anodd ers ei blentyndod. 
 
Roedd ganddo berthynas wael gyda’i fam ar ôl hanes o gael ei gam-drin hanesyddol a bu farw 
ei dad pan oedd y defnyddiwr gwasanaeth yn ei arddegau. Yna daeth yn rhiant ei hun a byw 
gyda’i bartner a’i blant. Roedd achosion o drais yn y cartref ac o ganlyniad i hynny gofynnwyd 
iddo adael ei gartref. Roedd ganddo hefyd hanes o gamddefnyddio sylweddau.  
 
 
Sefyllfa/ amgylchiadau a nodwyd gan staff TGC 
 

 Cyllidebu 

 Cynnal tenantiaeth 

 Rheoli iechyd meddwl 

 Ymgysylltu â gwasanaethau camddefnyddio sylweddau 

 Gwella iechyd yn gyffredinol 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gweithredu 

 Parhau ymgysylltiad gyda TIMC a’r amodau gorchymyn triniaeth Gymunedol 

 Ailadeiladu perthynas gyda rhwydweithiau cefnogi  

 Ailadeiladu perthynas gyda’i blant ac ymgysylltu gyda gwasanaethau cymdeithasol i 

gynnal hynny 

 Datblygu sgiliau byw’n annibynnol er mwyn sicrhau bod y denantiaeth yn cael ei 

chynnal ac i reoli llety annibynnol pan yw’n barod i symud ymlaen 

 Cefnogi drwy gyfeirio at wasanaethau cefnogi penodol 

 Tasgau yn ymwneud â chyllidebu cyllid 

 Gweithio tuag at addysg, cyflogaeth, neu cyfleodd gwirfoddoli 

 Chwilio am lety symud ymlaen 

 Cefnogaeth emosiynol ac eiriolaeth 

 
Canlyniadau 

 Sefydlu cronfa cynilion ar gyfer plant y defnyddiwr gwasanaeth 

 Ymgysylltu â gwasanaethau iechyd meddwl 

 Lleihad mewn camddefnyddio sylweddau 

 Teimlo fel rhan o’r gymuned 

 Cymryd rhan mewn ymarfer corff yn rheolaidd 

 Teimlo’n ddiogel a’i fod yn cael gofal 

 
 
 
 
 
 

Am fwy o wybodaeth am wasanaethau Tai Gogledd Cymru ar gyfer pobl fregus ewch i: 
https://www.nwha.org.uk/cy/dod-o-hyd-i-gartref/ein-cartrefi/tai-a-chymorth/ 


