
Cyfiawnder Troseddol 2021-22
Mae Cyfleoedd Ailsefydlu Ailgychwyn Ara (ARRO) yn brosiect peilot tair blynedd a gomisiynwyd gan y Weinyddiaeth

Gyfiawnder. Nod y gwasanaeth hwn yw lleihau aildroseddu ac atal digartrefedd drwy ddod o hyd i dai rhent preifat i gyn-
droseddwyr o Garchar Ei Mawrhydi Bryste.

o gleientiaid wedi’i cefnogi ar y cynllun peilot
ARRO a'u hatal rhag bod yn ddigartref pan gânt

eu rhyddhau.

44 O GLEIENTIAID 

o gleientiaid wedi’i bodloni wrth gatiau'r carchar ar ddiwrnod eu
rhyddhau a chynigiwyd tai diogel iddynt.
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o gleientiaid wedi’i derbyni raglenni mewn
hyfforddiant, addysg a gwirfoddoli, gydag

11 o bobl yn dechrau gweithio.

15

wedi’i helpu gan Ara i ailadeiladu
perthynas rianta gyda'u plant.

Erbyn hyn, mae gan un cleient ei
fab yn ei ofal llawn amser.

8 CLEIENT

"Rwyf wedi cael gweithiwr cymorth a cyn-gweithiwr cymorth gwych. Helpodd y ddau ohonynt gyda'm cyllidebu. Rydw i nawr yn fod yn
gwneud cwrs tatŵ ac wedi cael fy nghefnogi gan fy ngweithiwr cymorth i wneud hyn".

 
"Heboch chi byddwn i'n ôl yn y carchar. Sawl gwaith rwy'n dweud wrth bobl os nad oedd gen i ARRO byddwn i mewn trafferthion. Mae

wedi fy helpu i".- Cleientiaid ARRO
 

o fflatiau
hunangynhwysol ar

gael i gyn-
droseddwyr.
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Symud ymlaen arall
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Llety â chymorth caethiwed
22.1%

Mae Ara yn gweithredu gwasanaeth rhyddhau carchardai drwy'r RSI (Menter Cysgwyr Ar y Stryd) mewn amrywiaeth o
garchardai. Rydym yn sicrhau llety i gleientiaid sydd â chysylltiad lleol â Bryste, gan helpu i'w hatal rhag dychwelyd i gysgu

ar y stryd pan gânt eu rhyddhau.

o gleientiaid wedi’i gynorthwyir yn uniongyrchol
i lety arbenigol â chymorth cyffuriau ac alcohol.

34 O GLEIENTIAID 

o gleientiaid wedi’i atal rhag cysgu
ar y stryd ar ôl eu rhyddhau o'r

carchar o ganlyniad i lety a
ganfuwyd ar eu cyfer gan Ara.

ASTUDIAETH ACHOS RSI: Roedd y cleient wedi profi cyfnodau o ddigartrefedd, iechyd meddwl yn dirywio, mwy o gamddefnyddio
alcohol, ac wedi derbyn ei ddedfryd gyntaf yn y carchar. Roedd Ara yn gallu sicrhau llety iddo ar ôl iddo gael ei ryddhau.Sicrhaodd

cymorth gan Ara ei fod yn aros yn sefydlog, gan ganiatáu iddo ymgysylltu â gwasanaethau a cheisio triniaeth. Mae'r cleient yn
parhau i gael ei gefnogi gan Ara yn ystod ei gyfnod pontio i fyw'n annibynnol ac mae bellach yn gwirfoddoli ac mae'n cwblhau cwrs

mewn mecaneg beiciau.

o gleientiaid wedi’i bodloni wrth gatiau'r
carchar ar ddiwrnod eu rhyddhau a

chynigiwyd tai diogel iddynt ac atal cysgu
ar y stryd.
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Lle'r oedd
cleientiaid
yn cael eu
cartrefu
gan Ara

 


