
o geisiadau
atgyweirio wedi
eu derbyn y llynedd

o denantiaid yn
hapus gyda'r
gwasanaeth
atgyweiriadau a
chynnal a chadw

o geginau ac ystafelloedd
ymolchi wedi cael eu newid

195a
o systemau gwresogi

o alwadau wedi eu derbyn gan
ein trefnwyr cynnal a chadw

o alwadau
wedi eu hateb
(cyn i'r galwr roi'r
ffôn i lawr)

               eiliad ar
gyfartaledd o
amser aros yr
alwad
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Nifer y diwrnodau
ar gyfartaledd i
ni gwblhau
atgyweiriad



ar gyfartaledd o
amser aros yr alwad

o alwadau eu gwneud
i'n tîm Gwasanaethau
Cwsmer llynedd

o denantiaid yn meddwl
bod Coastal yn darparu
gwasanaethau safon
uchel

of calls were
answered before the
caller rang off

/Coastalhousing

@Coastalhousing

Oeddech chi'n
gwybod bod gennym
sgwrs fyw yn awr ar
ein gwefan?

Llinell Argyfwng
0845 680 8888

bod rhifau ffôn ein holl staff yn awr ar gael ar ein gwefan
gan ei wneud yn haws cysylltu â ni yn uniongyrchol

I weld ein rhestr o adrannau, edrychwch ar
www.coastalhousing.co.uk/Pages/Department-Numbers.aspx

Mae'r arolygon hyn yn werthfawr iawn o
safbwynt rhoi gwybod i ni beth yw eich barn am
eich cartrefi, cymdogaeth a'r gwasanaethau a
dderbyniwch.

o alwadau eu
hateb cyn i'r
galwr roi'r ffôn
i lawr

Ymatebodd

Cafodd



Ar weithgareddau
cymunedol

O swyddi adeiladu
newydd wedi eu creu 

Wythnos o leoliadau gwaith
wedi eu creu gan Coastal

developments

Gwariwyd

Mynychodd Sam a Rauri gwrs "Mynd i mewn i Adeiladu" Coastal yn
y lle cyntaf, rhaglen tair wythnos yn cefnogi pobl ifanc i mewn i
waith. Yn dilyn y lleoliad gwaith a ymgymerwyd ar y rhaglen
sicrhaodd y ddau gyflogaeth ar safleoedd datblygu Coastal. Mae
Sam a Rauri wedi ennill sgiliau ychwanegol ac yn dal yn gyflogedig
mewn adeiladu gyda chontractiwr Coastal



o gartrefi dan berchnogaeth coastal

o gartrefi wedi eu hailosod

Rydym wedi cwblhau adolygiad cynhwysfawr o'n system osodiadau ac wedi
ailddylunio ein dull ynglŷn â beth sy'n bwysig i ymgeiswyr

o denantiaid yn fodlon
â'u cymdogaeth fel lle
gwych i fyw

o denantiaid yn hapus
gydag ansawdd eu cartref



Digidol

50 o denantiaid yn cael
eu cefnogi â sgiliau digidol

Cwblhaodd 2 wirfoddolwr
gwrs digidol achredig Lefel
2 Argored i wirfoddolwyr

20 O denantiaid yn cael
eu cefnogi gan ddefnyddio

Homeswapper

Cyflogadwyedd a Sgiliau

50 o denatiaid wedi eu
cefnogi â chyfweliadau

27 o geisiadau ar gyfer y
gronfa gyflogadwyedd

a sgiliau

Enillodd 4 o denantiaid
swyddi gwirfoddoli

Cwblhawyd 35 o gyrsiau
cynaliadwyedd tenantiaeth

1. Sgiliau byw annibynnol
2. Digartrefedd
3. Cyllidebu

Cynaliadwyedd Tenant 

Credwn fod gan bawb roddion y pen, calon a dwylo. Gan ddefnyddio dull datblygu
cymuned  seiliedig ar ased, ceisiwn adnabod, cysylltu a chrynhoi asedau cymuned – 
sgiliau, angerddau, diddordebau a rhwydweithiau pobl yn ogystal â’r adnoddau corf-
forol mewn cymdogaeth.

Ymunodd Stacey Smith, un o'n tenantiaid yng 
Nghastell Nedd â chwrs Celf a Dylunio ym 
Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Roedd 
angen i'r rhan fwyaf o'i gwaith dylunio ddod o 
ffotograffiaeth ond nid oedd ganddi'r camera, 
offer na'r cyllid perthnasol i allu ei brynu. 
Byddai hi wedi bod dan anfantais fawr heb y 
camera ond yn ffodus gwnaeth Stacey gais i'r camera ond yn ffodus gwnaeth Stacey gais i'r 
Gronfa Gyflogadwyedd a Sgiliau.

                      Oeddech chi'n gwybod bod gennym gronfa Gyflogadwyedd a Sgiliau am
                      hyd at £300 i helpu tenantiaid gyda chost dysgu? Cysylltwch â'n tîm
                      Cyflogadwyedd a Sgiliau ar 01792 479226 am ragor o wybodaeth ac i
ymgeisio. Mae enghreifftiau o geisiadau am y gronfa yn cynnwys helpu tenantiaid i
gyflawni hylendid bwyd a chymwysterau cymorth cyntaf, deunydd ar gyfer tenantiaid
sy'n sefydlu eu busnes gwneud cardiau eu hunain, hyfforddiant gyrru CPC i ennill cyfle
am ddyrchafiad a hefyd llyfrau i gwpl sy'n ceisio dechrau busnes tacluso cam ddyrchafiad a hefyd llyfrau i gwpl sy'n ceisio dechrau busnes tacluso cŵn eu hunain.



oddi wrth Llywodraeth Cymru ar
gyfer grantiau addasu corfforol

Cwblhawyd

Cwblhawyd

Mae

“ Proffesiynol iawn”

“Prydlon”

“Eiddo gwych”

“Bodlon iawn gyda holl agweddau ADAPT”

Os oes angen help arnoch i reoli eich cartref gallech fod yn gymwys am grant,
cysylltwch â ni ar 01792 479266 a byddwn yn trefnu i ymweld â chi

Mae ADAPT yn rheoli rhestr ganolog o bobl ag
anableddau sydd wedi gwneud cais i symud i
eiddo addasedig a hygyrch yn Abertawe a Chastell
Nedd Port Talbot.

O aelwydydd wedi eu cartrefu trwy
ADAPT rhwng Ebrill 2016 – Mawrth 2017

o grantiau addasiadau corfforol (e.e. addasiadau
ystafell ymolchi/cegin, lifftiau grisiau, gweithfeydd
mynediad, peiriannau codi)

O linellau bywyd yn weithredol ar hyn o bryd

O fân addasiadau (e.e, rheiliau gafael,
cistiau allweddi, seddi cawod)

Derbyniwyd



Ca
rol
ine Belasco 

Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol a
Datblygiad Sefydliadol

De
bbie Green

Prif Weithredwr

Sim
on Jones

Cyfarwyddwr Cyllid

Ga
reth 
Davies

Cyfarwyddwr Datblygu

Se
rena Jones

Cyfarwyddwr Cartrefi,
Cymunedau a Gwasanaethau

Ein Tîm o Gyfarwyddwyr

Cyflogir

o staff gan Coastal
Dechreuodd 

o bunnoedd ar ddatblygiad
staff, y pen.

o staff ar raglen uwch reolaeth
ac arweinyddiaeth a gymeradwywyd

gan ILM

Mynychodd 
so staff gymhwyster rheoli

tai achredig

o staff wedi cwblhau
hyfforddiant ymarfer adferol

Mae

Gwariwyd

o staff o'n tîm ystadau gwrs
Garddwriaethol a gymeradwywyd

gan RHS

Cwblhaodd

Dyfarnwyd 'Tarian y
Llywydd' i ni gan Grŵp
Diogelwch Galwedigaethol

Abertawe a Gorllewin Cymru am
ein hyfforddiant iechyd a diogelwch

staff attended Child
Sexual Exploitation
awareness training



Aelodau bwrdd ac 1 aelod
cyfetholedig

Cymhareb Aelod Bwrdd
Gwrywaidd i Fenywaidd

Cyfarfodydd Bwrdd y 
flwyddyn. Mae gennym 3
is-bwyllgor.

Crynodeb Mantolen
BETH RYDYM YN BERCHEN ARNO :-
Cartrefi ac eiddo arall (net)
Offer
Arian yn y banc
Arian sy'n ddyledus i ni
Arian sy'n ddyledus gennym niArian sy'n ddyledus gennym ni

CYLLIDWYD GAN: -
Grantiau llywodraeth (net)
Benthyciadau a darpariaethau
Arian wrth gefn

Crynodeb Incwm a Gwariant
DAETH EIN HARIAN O:-
Rhenti a thaliadau gwasanaethRhenti a thaliadau gwasanaeth
Incwm arall
Llog o arian yn y banc

AETH EIN HARIAN AR:-
Log a dalwyd i fenthycwyr
Darparu gwasanaethau
Cynnal a chadw cartrefi
Treuliau staff a swyddfa eraillTreuliau staff a swyddfa eraill

Yn weddill
Llai o dreth
Cymhwysiad pensiwn
Yn weddill ar ôl treth

Amorteiddiad
grantiau

Incwm rheoli
gwasanaethau
asiantau a reolir
Service charge

Incwm

Rhenti

Incwm arall

Costau eraill
Costau rheoli
Gwasanaethau
Tai, staffio
a chostau gorbenion
Llog
Cynnal a chadwCynnal a chadw


