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Gwerth hyd at £1620!*

Gwerth £556!*

Gwerth £360!*

Mynediad diderfyn Presenoldeb diderfyn
at ein Llinell Gymorth
yn Rhwydwaith
i’ch holl aelodau staff
Cydraddoldeb Tai
Cymru

Gwerth £270!*

Gwerth £3,600!*
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Arbedwch £405!*
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Arbedwch £245!* Arbedwch £75!* Arbedwch £165!* Arbedwch £90!*
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* Seilir y ffigurau ar ddefnydd nodweddiadol – mae’r gwerth yn cynyddu po fwyaf y defnyddiwch ein gwasanaethau

Fel elusen a mudiad aelodaeth, rydym yn gweithio
yn gadarnhaol ac yn adeiladol gyda’n haelodau a
rhanddeiliaid allweddol eraill ledled Cymru i hybu
cydraddoldeb a lleihau rhagfarn, gwahaniaethu a
gwthio pobl i’r cyrion ym maes tai.
Mae ein haelodau yn goleuo ac yn cefnogi
ein gwaith fel dylanwadwyr ac arweinwyr
agweddau, ac maent yn elwa o gefnogaeth,
rhwydweithio a gwasanaethau o ansawdd dda
trwy ein buddiannau aelodaeth.

“[Mae Tai Pawb] yn
wybodus, yn arloeswyr,
yn arbenigwyr, ac yn
barod eu cymwynas”

(Karen Neale, Tai Tarian)
Mae bod yn Aelod o Tai Pawb yn galluogi
cymdeithasau tai i anfon neges glir i’w
tenantiaid, eu staff, eu bwrdd a phawb
y maent yn gweithio gyda hwy bod
cydraddoldeb ac amrywiaeth yn flaenoriaeth iddynt a’u bod yn defnyddio
cefnogaeth arbenigol i’w helpu i wella’n barhaus fel sefydliad cynhwysol ac
amrywiol.

Rhagor o fuddiannau!
Mynediad unigryw at ein nod ansawdd QED
Cyfleoedd i arddangos eich arfer da o ran
cydraddoldeb i landlordiaid cymdeithasol cofrestredig eraill,
llywodraeth leol a chenedlaethol a’r gymdeithas yn ehangach
Cyfleoedd i arloesi gyda’n syniadau a datrysiadau a gweithio gyda
Tai Pawb ar y materion cydraddoldeb tai rydych yn angerddol
drostynt
Arwain y gad wrth ddysgu am ddatblygiadau polisi neu
ddeddfwriaeth ar faterion cydraddoldeb a sut maent yn effeithio ar
faterion tai
Heb ein
, ni
haelodau
awb:
allai Tai P

• Dylanwadu ar lunwyr polisi i wneud polisi tai yn
decach
Hyrwyddo cydraddoldeb a chyfiawnder
cymdeithasol yn y sector tai yng Nghymru
Datblygu ein gwasanaethau i ddiwallu
anghenion y sector
Mae’r ffioedd aelodaeth i’w gweld ar y dudalen gefn

Ffi Aelodaeth Flynyddol

Arbedio
n
nodwed
diado

= £7,386

l

0 – 500 o gartrefi

£320

501 – 1,000 o gartrefi

£550

1,001 – 2,000 o gartrefi

£935

7,001 – 10,000 o gartrefi

£2,090

2,001 – 3,000 o gartrefi

£1,050

10,001 – 15,000 o gartrefi

£2,620

3,001 – 7,000 o gartrefi

£1,830

15,001+ o gartrefi

£3,100

Beth ydych chi’n ei
werthfawrogi fwyaf am
fod yn aelod o Tai Pawb?
Cewch fynediad at
wybodaeth arbenigol
i gefnogi ymwreiddio
cydraddoldeb ac amrywiaeth
yn eich gweithrediadau
busnes a’ch gwasanaethau.
(Chris York,
Cymdeithas Tai Sir Fynwy)

Rhannu gwybodaeth ac arfer
gorau. Mae hyn yn llywio fy
ffordd o weithio ac yn golygu
mod i’n gwneud fy swydd yn well
(Dave Bingham, Cymdeithas
Dai First Choice)

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth
info@taipawb.org | 029 2053 7635
neu ewch i’n gwefan www.taipawb.org/cy/aelodaeth
www.taipawb.org I @TaiPawb
Mae Tai Pawb yn gwmni cyfyngedig trwy warant (5282554) ac yn elusen gofrestredig (1110078)

