
Mae ffoaduriaid a cheiswyr lloches yn cynrychioli tua 0.5% o’r boblogaeth yng Nghymru. 
Rhwng 2017 a 2021, mae 241 o geiswyr lloches (gan gynnwys oedolion a phlant) wedi eu
hadsefydlu ar draws awdurdodau lleol Gogledd Cymru. 
Mae Wrecsam a Chonwy yn ardaloedd gwasgaru ffoaduriaid.

Crynodeb o Asesiad o Anghenion y Boblogaeth

Ceisiwr Lloches yw unigolyn sy’n ffoi rhag erledigaeth yn ei famwlad/mamwlad, mae wedi
cyrraedd gwlad arall, wedi rhoi gwybod i’r awdurdodau ac wedi arfer ei hawl cyfreithiol i

ymgeisio am loches. Fe fydd yr unigolion hyn yn aros am ganlyniad eu cais am loches.
 

O dan Gonfensiwn 1951 Y Cenhedloedd Unedig yn ymwneud â Statws Ffoaduriaid, ffoadur
yw unigolyn sydd “o ganlyniad i ofn sydd â sail gadarn o gael ei erlyn am resymau’n

ymwneud â hil, crefydd, cenedligrwydd, aelod o grŵp cymdeithasol penodol neu farn
wleidyddol, y tu allan i wlad ei genedligrwydd ac nad yw’n gallu neu, o ganlyniad i ofn o’r

fath, mae’n amharod i fanteisio ar amddiffyniad y wlad honno.”
 

- Llywodraeth Cymru, Cenedl Noddfa Cynllun Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches
 

 Gwybodaeth allweddol o’r Asesiad o Anghenion y Boblogaeth:

Ffoaduriaid a cheiswyr
lloches yn canolbwyntio

16 / 12 /2022

P e c y n  g w a i t h  p l a n t  s y ’ n  f f o a d u r i a i d  a
p h l a n t  s y ’ n  c e i s i o  l l o c h e s  

O ganlyniad i’r niferoedd bychan, mae’r
ystadegau a gyhoeddwyd ar gyfer plant ar eu
pen eu hunain yn ceisio lloches yn gyfyngedig
ar gyfer Gogledd Cymru (gweler isod am yr
ystadegau diweddaraf). Fe fydd angen
gwasanaethau i gefnogi eu hanghenion.
Maent yn aml yn cyrraedd ac ychydig o
wybodaeth sydd am eu hanghenion o ran
iechyd a lles.
Caiff ceiswyr lloches mewn llety gwasgaru eu
cefnogi’n uniongyrchol gan wasanaethau.
Y prif fater a gaiff ei godi ar gyfer ceiswyr
lloches a ffoaduriaid yw’r angen am well
cefnogaeth o ran iechyd meddwl.

https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-03/nation-of-sanctuary-refugee-and-asylum-seeker-plan_0.pdf


gan fwyaf rhwng 15-17 oed
fel arfer wedi dechrau defnyddio ein gwasanaethau o fewn y ddwy flynedd ddiwethaf
fe allant fod mewn lleoliad gofal maeth, mewn llety â chymorth neu’n byw’n rhannol
annibynnol
fe allant fod wedi eu lleoli y tu allan i’r sir.

Er bod y nifer o geiswyr lloches ifanc ar eu pen eu hunain yng Ngogledd Cymru yn
gymharol isel, mae’n ymddangos fel pe bai’r niferoedd wedi codi ers i ni adrodd ddiwethaf
yn yr Asesiad o Anghenion y Boblogaeth, a ddefnyddiodd ddata Medi 2021. (Nid oedd data
ar gael ar gyfer yr holl ardaloedd ar gyfer yr adroddiad ar yr Asesiad o Anghenion y
Boblogaeth.) 

Ffynhonnell: Data wedi ei gasglu gan yr awdurdod lleol

Dim ond ar gyfer y ceiswyr lloches hynny sydd ar eu pen eu hunain a ddewisodd, ar ôl
cyrraedd 18 oed, i aros mewn cyswllt â’r awdurdod lleol y mae’r ffigyrau ar gyfer y rhai sy’n
gadael gofal yn cyfrif.

Mae’r data wedi ei dalgrynnu i’r 5 agosaf i osgoi datgelu. Mae cyfansymiau Gogledd Cymru
wedi eu talgrynnu ar wahân fel na fyddant yn gyfartal â swm y ffigyrau ardaloedd unigol.
Mae cyfansymiau Gogledd Cymru ar gyfer yr ardaloedd hynny y mae gennym ni ddata ar
eu cyfer.

Lle mae gennym ni’r data hwn (nid yw ar gael ar gyfer yr holl awdurdodau lleol) fe allwn
weld fod ceiswyr lloches ifanc ar eu pen eu hunain sy’n derbyn gofal gan yr awdurdod
lleol:

Sir
Plant sy’n derbyn

gofal 2022
Y rhai sy’n gadael

gofal 2022
Plant sy’n derbyn

gofal 2021

Ynys Môn 5 5 <5

Gwynedd 10 <5 0

Conwy <5 <5 0

Sir Ddinbych 10 0  

Sir y Fflint 10 <5 0

Wrecsam <5 5  

Gogledd Cymru 40 10 <5

Demograffeg ac ystadegau



ystod oedran o 18 i 25
fe allant fod wedi bod yn defnyddio ein gwasanaethau am dros bum mlynedd
maent yn debygol o fod yn byw mewn llety o dan eu tenantiaeth eu hunain.

Affganistan
Albania
Yr Aifft
Eritrea
Ethiopia
Iran
Irac
Moroco
Pacistan
Swdan
Syria
Wcráin
Fietnam

tua 130 o blant o dan 18 oed wedi eu hadsefydlu o dan y Cynllun Cartrefi i Ffoaduriaid
o Wcráin sy’n hysbys i’r awdurdodau lleol
tua 60 o blant o dan 18 oed o fewn cynlluniau eraill (gan gynnwys plant a anwyd
wedi’r adsefydlu.

Ceiswyr Lloches ifanc ar eu pen eu hunain sy’n unigolion sy’n gadael gofal:

Ymhlith gwledydd gwreiddiol plant ar eu pen eu hunain sy’n ceisio lloches mae: 

Nid yw’r data hwn gennym ar gyfer yr holl awdurdodau lleol.

Hefyd mae angen ystyried ffoaduriaid ifanc sy’n cyrraedd fel rhan o deulu. Er na fyddant o
bosibl angen yr un lefel o ofal cymdeithasol â’r ceiswyr lloches ifanc ar eu pen eu hunain
fe fydd ganddynt gyswllt o hyd gyda’r gwasanaethau lles a gaiff eu darparu yn yr ardal,
gan gynnwys iechyd, addysg a’r gwasanaethau tai. Yn ogystal â rhaglenni sefydledig fel y
Cynllun Pobl Agored i Niwed o Syria, Rhaglen Adleoli a Chymorth i Unigolion o
Affganistan, yn 2022 hefyd gwelwyd cyflwyno Cynllun Cartrefi i Ffoaduriaid o Wcráin.

Mae data ar lefel Gogledd Cymru yn anghyflawn, ond mae ffigyrau cenedlaethol yn
awgrymu fod 25% i 40% o bobl sydd wedi eu hadsefydlu drwy’r cynlluniau hyn o dan 18
oed.

O’r data sydd gennym ni o Wrecsam a Gwynedd rydym ni’n gwybod fod yna:



Astudiaethau achos a straeon

Nid oedd bwlio a chamdriniaeth hiliol yn cael ei gymryd o ddifrif - roedd hyn wedyn yn
ychwanegu at y diffyg ymddiriedaeth, hyder ac apathi yn ymwneud â’r gwasanaethau.
Myfyrwyr yn methu mewn pynciau o ganlyniad i beidio â bod â’r eirfa benodol a dim
amser gan staff i fynd i’r afael â’r materion ieithyddol hyn ac ni ymdrinnir â hyn yn y
gwersi Saesneg gan na ddaw o dan eu cylch gwaith nhw chwaith.
Nid yw dosbarthiadau sgyrsiau cyffredinol yn ymdrin â siarad ar y ffôn gan ddefnyddio
Saesneg ffurfiol.

Ar 29 Tachwedd 2022 fe wahoddwyd tîm ymgysylltu’r Hwb Cydlynu Arloesi Rhanbarthol i
sesiwn gyda phlant sy’n ffoaduriaid a phlant sy’n ceisio lloches a’u teuluoedd yng
nghanolfan Byddin yr Iachawdwriaeth yn y Rhyl gyda’r Goes Goch a’r tîm Cydlyniant
Cymunedol. Fe ofynnom i’r plant a’r bobl ifanc am eu cyfnodau hudolus/trasig a
gofynnwyd iddynt os oes ganddynt unrhyw syniadau ar sut i wella gwasanaethau. Dyma
rai o’r ymatebion:

“Mae yna bobl neis iawn mewn ysbytai, ond pan rydych chi’n aros yno does yna ddim
llawer i’w wneud. Os oes yna weithgareddau yno pan rydych chi heb ddim i’w wneud fe

allech chi fod yn fwy amyneddgar. Dyw fy mam a fy nhad ddim yn deall Saesneg, ac felly
dwi’n gorfod siarad â’r meddygon, ond weithiau dydyn nhw ddim yn siarad gyda fi.

Byddai cyfieithydd yn dda ar gyfer fy mam a fy nhad pe bawn i neu fy mrawd neu fy
chwiorydd yn sâl.”

 
“Fe ddylai fod yna lyfr yn yr ysbyty mewn Albaneg er mwyn i mi ei ddarllen”

 
“Yn yr ysgol rydw i’n dysgu llawer. Rydw i’n gwrando ar yr athrawes gan ei bod wedi bod
yn garedig tuag ata i ac mae’n gwrando arna i. Pan ddes i i’r lle hwn gyntaf, a phan es i

i’r ysgol wnes i ddim cael fy anwybyddu ac fe wnes i lawer o ffrindiau. Fe wnaed i mi
deimlo fod croeso mawr i mi a phan oeddwn i’n ofnus ar ôl siarad gyda fy athrawes

doeddwn i ddim yn ofnus wedi hynny. Pan es i i’r ysbyty, roeddwn yn ffodus iawn fod fy
rhieni wedi aros gyda fi. Doedden nhw ddim yn gallu deall y nyrs yno gan nad yw fy

mam yn siarad Saesneg ac roedd fy nhad yn gweithio.”
 

“Fe ddylai pobl fod yn glên; fe ddylen nhw ddysgu ein bod ni’n dda; fe ddylen nhw roi’r
gorau i fwlio. Fe ddylen nhw fod yn garedig; fe ddylen nhw fod yn gyfeillgar, a dylai pawb
chwarae yn garedig a pheidio â bod yn gas. Mae bwlio yn ddrwg, byddwch yn garedig.”

Fe gafodd staff Youth Cymru sgyrsiau anffurfiol gyda’u plant sy’n ffoaduriaid a phlant sy’n
ceisio lloches a chasglwyd yr ymatebion i greu’r themâu hyn: 
Addysg:

Ddim yn deall neu ddim yn gwybod sut i lenwi ffurflenni ar gyfer yr ysgol, tai, yr ysbyty ac
yn y blaen.
Ddim yn gwybod at bwy i droi am gymorth mewn meysydd penodol o fywyd - cael eu
trosglwyddo o un i’r llall gan na ddeellir eu hymholiad gwreiddiol sydd hefyd yn arwain at
ddiffyg ymddiriedaeth, hyder ac apathi yn ymwneud â gwasanaethau.



Awdurdodau Lleol
Cyngor Ffoaduriaid Cymru
Y Groes Goch Brydeinig 

Dai
Gofal Iechyd
Addysg (cofrestru gydag ysgol, cymorth gyda cheisiadau prifysgol/coleg)
Cymorth ariannol/cyfreithiol

Gwasanaethau maethu
Cefnogaeth o ran diogelu 
Dewisiadau o ran tai
Cefnogaeth tenantiaeth 
Cyngor a chymorth gyda gofynion y Swyddfa Gartref 

Cyngor Ffoaduriaid Cymru - Gweithiwr Cefnogi a Chyngor (Prosiect Tai i Ffoaduriaid a
Rhaglen Hawliau Ceiswyr Lloches).
Ymwelydd Iechyd BIPBC - cofrestru gyda meddyg teulu, deintyddion, meithrinfeydd ac
ysgolion, asesu anghenion iechyd a gwneud atgyfeiriadau.
Swyddog Tai (Ready Homes) yn rheoli eiddo wedi ei gaffael gan y Swyddfa Gartref yn
Wrecsam.

Mae Tîm Cymorth Lleiafrifoedd Ethnig a Ieuenctid Cymru yn cynnig cyngor a chymorth i
geiswyr lloches ifanc gan gynnwys mynediad i Glwb Ieuenctid wedi ei leoli yn Wrecsam. 
Alltudion ar Waith
Tros Gynnal Plant (TGP Cymru) 
Black Association of Women Step Out (BAWSO) 
Asylum Justice

Ymhlith y sefydliadau sy’n darparu cymorth i geiswyr lloches yng Ngogledd Cymru mae:

Unwaith y bydd ceisiwr lloches yn cyrraedd ardal, fe gynigir cymorth iddynt/i’w teuluoedd i
gael mynediad at:

Mae’r awdurdod lleol hefyd yn darparu gwasanaethau ychwanegol ar gyfer ceiswyr lloches
ar eu pen eu hunain gan gynnwys:

Tra bod cefnogaeth ar gael ar draws Gogledd Cymru gyda phartneriaid yn cydweithio, mae
crynodiad uwch o gefnogaeth ar gael yn Wrecsam. 

Wrecsam - Dinas Lloches
Wrecsam yw un o drefi gwasgaru’r Swyddfa Gartref yng Nghymru ac mae’n lletya ceiswyr
lloches sy’n cyrraedd y DU. Mae yna rwydwaith o wasanaethau cefnogi mewn grym ar gyfer
teuluoedd a phobl ifanc 18-25 oed.

Maent hefyd yn cynnal grwpiau cefnogi a gweithgareddau i wella rhwydweithiau
cymdeithasol a dysgu sgiliau newydd a chymhorthfa wythnosol. 
Mae gwasanaeth Noddfa Cymru wedi ffurfio partneriaeth gydag asiantaethau i helpu gyda
chyngor cyfreithiol, darparu mynediad i wasanaethau ar gyfer merched, plant a phobl ifanc a
hyrwyddo eiriolaeth a arweinir gan y cleient:

Mae’r Groes Goch Brydeinig a Chyngor Ffoaduriaid Cymru hefyd yn cynnig cymorth i
Ffoaduriaid o Wcráin. 

Gwasanaethau Cymorth i Geiswyr
Lloches a Ffoaduriaid



Cefndir o ran Polisi
Y diffiniad o geisiwr lloches yw ‘rhywun sydd wedi
ymgeisio am statws ffoadur […] a sy’n dal i aros am
benderfyniad ar y cais hwnnw’ a caiff ffoadur ei
ddiffinio fel rhywun ‘sydd eisoes wedi derbyn
penderfyniad cadarnhaol gan yr awdurdodau ar ei
hawliad ef/hi am loches’ [1]. 

Mae Cynllun Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches
Llywodraeth Cymru [2] yn cynnwys y pwyntiau
canlynol sy’n uniongyrchol berthnasol i blant ac maent
yn cynnwys; anghenion iechyd/rhwystrau, dechrau
iach, iechyd meddwl, chwaraeon/gweithgarwch
corfforol, addysg, cefnogaeth deuluol,
cyngor/cefnogaeth, a chefnogi awdurdodau lleol i
ofalu am blant sy’n ceisio lloches. 

Mae’r briff ‘Cefnogi plant sy’n ceisio lloches ar eu pen eu hunain’ [3] yn
gosod yr hawliau gan gynnwys; gwasanaethau ataliol, lles, asesiad ar gyfer
y rhai hynny sydd angen gofal a chymorth, bodloni anghenion, cefnogi’r
rhai sy’n gadael gofal, a chefnogaeth ar gyfer dychwelyd i’w gwlad
wreiddiol os yw hynny’n briodol.

Mae plant sy’n ceisio lloches yn cael eu cynnwys yng Nghonfensiwn y Cenhedloedd
Unedig ar Hawliau’r Plentyn [4], sy’n golygu fod ganddynt hawl i fod yn ddiogel, i gael
eu haddysgu, i fod yn iach ac yn hapus. Mae hyn yn cynnwys, ac ni ddylid
gwahaniaethu yn eu herbyn, amddiffyn budd pennaf, cael y pethau sydd eu hangen i
oroesi/datblygu a chymryd rhan mewn penderfyniadau sy’n effeithio arnynt.        

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) [5] yw’r fframwaith gyfreithiol
ehangach sy’n cynnwys plant sy’n ceisio lloches ac mae’n mynnu’r angen i; asesu
anghenion, bodloni anghenion, rhoi cefnogaeth gydag anableddau a darparu gofal os
oes angen. 
Mae Hawl Mudwyr i Wasanaethau Addysgol yng Nghymru [6] yn rhoi eglurder ar hawliau
plant sy’n ceisio lloches i addysg a chefnogaeth ychwanegol os ydynt yn gymwys gan
gynnwys, prydau ysgol am ddim, dechrau’n deg, cwnsela a chefnogaeth gydag
anghenion addysgol arbennig.

Mae adroddiad Iechyd Cyhoeddus Cymru [7] yn nodi argymhellion i wella gwasanaethau
iechyd ar gyfer ceiswyr lloches, mae’r argymhellion yn ymwneud â phlant yn cynnwys:
mynediad i adnoddau iechyd meddwl ar gyfer hunan-gymorth, mynediad ar unwaith i
Wasanaethau Iechyd Meddwl os oes angen hynny, a phryderon yn ymwneud â defnyddio
plant ar gyfer cyfieithu.

Hefyd mae Llywodraeth Cymru yn ddiweddar wedi diweddaru eu canllaw ar gyfer
cefnogi plant sy’n ceisio lloches ar gyfer gofalwyr maeth [8] a gweithwyr cymdeithasol [9].



Chwilio drwy
Lenyddiaeth 

Anhwylder Straen Ôl-drawmatig (PTSD)
Iselder
Hunan-niweidio
Problemau gydag ymddygiad 
Gorbryder 

Gofynnwch am gael gweld fersiwn wedi'i
chyfeirnodi'n llawn.

Pa broblemau a brofir gan blant sy’n ceisio
lloches/plant sy’n ffoaduriaid?
Risg cynyddol o broblemau iechyd meddwl:

Trawma, rhyfel, trais, artaith, ymosodiadau rhywiol 
Gwahanu oddi wrth anwyliaid/colli anwyliaid 
Diffyg bwyd/dŵr/lloches/addysg 
Materion iechyd 
Llafur gorfodol 
Diffyg addysg 

Arwahanrwydd cymdeithasol/colli cymuned 
Colli anwyliaid 
Mabwysiadu diwylliant 
Materion ariannol gan gynnwys tai
Rhwystrau ieithyddol 
Gelyniaeth/trais/gwahaniaethu/stigma/hiliaeth 
Heriau o ran cael mynediad i iechyd a gofal cymdeithasol 
Gweithdrefnau lloches a dyfodol ansicr 
Mwy agored i gamfanteisio 
Addysg:

Mynediad AAA
Bwlio
Cymdeithasol
diffyg ymwybyddiaeth mewn athrawon
oedi o ganlyniad i asesiadau oed
tlodi (adnoddau, teithiau, teithio, tai).

Materion cyn mudo:

Materion ar ôl mudo:



Parhau i chwilio am lenyddiaeth...

Mwy agored i gamfanteisio 
Perygl cynyddol o fynd ar goll - fe aeth 13% o blant oedd ar eu pen eu hunain ar goll o
ofal yn 2020 
Y trawma o gael eu gwahanu oddi wrth eu teulu
Yn fwy tebygol o fod wedi profi trawma ychwanegol 
Perygl cynyddol o broblemau iechyd meddwl difrifol:

gorbryder
trallod
anhwylderau cysgu
iselder
seicosis
anhwylder deubegynol
straen gwenwynig 

Ymwybyddiaeth gynyddol o drawma a thriniaeth ar gyfer trawma 
Cefnogaeth o ran iechyd meddwl, cwnsela, bodloni anghenion seicolegol 
Bod yn ddiogel, capasiti digonol ar gyfer cartrefi priodol 
Gwneud ffrindiau, perthnasoedd dibynadwy, synnwyr o berthyn, cymuned 
Sgiliau bywyd 
Aduniad teuluol gan gynnwys cyngor cyfreithiol 
Addysg: 

ymwybyddiaeth ysgolion o ddarpariaethau sydd ar gael i gefnogi ceiswyr lloches
cefnogaeth gyda cheisiadau ysgolion
darpariaeth addysg dros dro
cynllunio ymlaen llaw ar gyfer Anghenion Dysgu Ychwanegol
staff dynodedig yn yr ysgol
gwell darpariaeth o Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill
adnoddau/arfer da/hyfforddiant i gefnogi Anghenion Dysgu Ychwanegol a
Saesneg fel Iaith Ychwanegol
cefnogaeth iechyd meddwl 
cefnogaeth gan gyfoedion
cydweithio i ddarparu ymyriadau clinigol/therapiwtig 

gwell gweithdrefnau mewnfudo 
Cydraddoldeb a Chynhwysiad 
Gofyn beth maent ei angen/yn ei feddwl/yn ei deimlo, gwrando arnynt a rhoi’r
wybodaeth ddiweddaraf iddynt.

Pa broblemau a brofir gan geiswyr lloches/ffoaduriaid sydd ar eu pen eu
hunain?

Beth mae plant sy’n geiswyr lloches/ffoaduriaid ei angen?



Parhau i chwilio am lenyddiaeth...

Defnydd arloesol o Bremiwm Disgybl a Mwy, yn hytrach na hyfforddiant unigol fe’i
ddefnyddiwyd i ddarparu eu gwasanaeth eu hunain a oedd yn fwy cost effeithiol, yn
ymdrin â mwy o bynciau ac roedd yna ryngweithio â’r plant.
Roedd ymagwedd groesawgar ac wedi’i bersonoli yn helpu i ddatblygu
perthnasoedd dibynadwy.
Grŵp cinio wythnosol Young Roots lle roedd myfyrwyr yn galw heibio i; chwarae
cerddoriaeth, chwarae gemau bwrdd, cardiau, cymdeithasu. Hefyd darparu
gwasanaeth galw heibio yn ymwneud â gwaith achos, yn cynnig cyngor ar fewnfudo,
tai, cyfreithwyr, cofrestru gyda Meddygon Teulu, cael mynediad at fudd-daliadau a
gwasanaethau eraill.
Paiwand yn sefydlu partneriaeth gydag ysgolion/colegau i gynnal grwpiau wythnosol,
gweithgareddau chwaraeon, sgiliau bywyd, hyfforddiant o ran arweinyddiaeth a
gweithgareddau cymdeithasol. Gwirfoddolwyr yn darparu cefnogaeth addysgol
ychwanegol mewn ysgolion.
Y Rhwydwaith Cefnogi Ffoaduriaid yn sefydlu partneriaeth gydag ysgolion a
cholegau i ddarparu gwasanaeth cefnogi addysg arbenigol i helpu pobl i oresgyn
materion sy’n eu hatal rhag cael mynediad, aros neu fynd ymlaen ag addysg, a
chynnal sesiynau galw heibio a sesiynau cefnogi wedi eu seilio ar apwyntiadau.

Ni ofynnodd yr Adran Addysg i awdurdodau lleol gofnodi cenedligrwydd plant sy’n
derbyn gofal ac felly aethant ati i ddatblygu eu system eu hunain.
Mae timau ymroddedig mewn ysgolion i ddarparu cefnogaeth i blant a theuluoedd a
chyfeirio at wasanaethau eraill os oes angen wedi bod o fudd i deuluoedd. 
Fe ddangosodd ymyrraeth leddfol somatig yn yr ysgolion welliant sylweddol mewn
symptomau seicolegol, a dywedodd athrawon fod yna welliannau mewn hyder, yn
academaidd ac yn gymdeithasol.
Fe fu rhaglen Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill o gymorth; gan ddatblygu
iaith a chyswllt gydag eraill gyda phrofiad bywyd.

Mae ymchwil i leoliadau yn gyfyngedig, fodd bynnag, mae’n awgrymu fod lleoliadau
maeth o fudd mwyaf i geiswyr lloches ar eu pen eu hunain, er nad yw lleoliadau
maeth yn gweddu i bob plentyn. Mae hefyd yn awgrymu fod pobl ifanc yn elwa
ymhellach o debygrwydd diwylliannol ac iaith. Er bod ymchwil yn dangos fod hyn yn
llai pwysig ymhlith plant ar eu pen eu hunain yn flaenorol. 
Mae’r ymchwil yn dangos lle nad yw tebygrwydd diwylliannol yn bosibl, mae
dealltwriaeth diwylliannol yn hanfodol, ond bod nifer o ofalwyr maeth yn adrodd
pryderon ynglŷn â pheidio â gallu bodloni anghenion diwylliannol ac nid oedd nifer
yn ymwybodol o’r gefnogaeth oedd ar gael.
Roedd un astudiaeth yn honni y gellid gwella’r pontio i fyd oedolion ar gyfer ceiswyr
lloches ar eu pen eu hunain pe byddai gwasanaethau ôl ofal yn eu trin fel pobl ifanc
yn hytrach na cheiswyr lloches.

Beth allwn ni ei wneud? Enghreifftiau o arfer da / argymhellion:
Addysg:

Roedd cyngor dinas Manceinion angen nodi plant oedd angen cymorth.

Maethu/Lleoliadau:



Parhau i chwilio am lenyddiaeth...

Roedd prosiect ymyrraeth gynnar Cymdeithas Ffoaduriaid De Llundain yn darparu
gwaith achos ar gyfer plant/pobl ifanc a chyngor i weithwyr cymdeithasol ac
ymgynghorwyr personol. Helpu i uwchsgilio gweithwyr, ymgorffori gwybodaeth a
chreu llwybr atgyfeirio cryf ar gyfer y materion mewnfudo mwyaf cymhleth.
Fe greodd Partneriaeth Mudo Strategol Gorllewin Canolbarth Lloegr gyfres o
hyfforddiant a ddarparwyd gan arbenigwyr, a oedd yn agored i staff awdurdod lleol
ac eraill a oedd yn gweithio gyda nhw i ddiogelu plant. Mae’r hyfforddiant yn
amlddisgyblaethol, gan dargedu gofal iechyd, addysg, yr awdurdod lleol yn ehangach
a’r sector gwirfoddol.
Menter Dinasyddiaeth ac Integreiddio a rhaglen plant mewn gofal Awdurdod
Llundain Fwyaf, yn darparu rhaglen o hyfforddiant, canllawiau a chynyddu gallu i
awdurdodau lleol ar hawliau plant mewn gofal/y rhai sy’n gadael gofal gydag
anghenion mewnfudo/cenedligrwydd. Yn canolbwyntio ar adnabod problemau
mewnfudo yn gynnar a’u datrys ac mae’n anelu i ddarparu’r sgiliau sydd eu hangen i
ddatrys materion yn gyflym.
Sefydlwyd tîm arbenigol i gefnogi holl anghenion ceiswyr lloches ar eu pen eu hunain
ym Mwrdeistref Brenhinol Kingston, honnodd ymchwil diweddar y dylai gwaith
cymdeithasol ganolbwyntio ar ddatblygiad dynol yn hytrach nac integreiddio i’r drefn
gymdeithasol.  

Mae cynlluniau mentora/cyfeillio yn helpu ffoaduriaid ifanc i deimlo’n rhan o
gymunedau newydd. Os ydynt yn hoffi pêl-droed, maent yn dod o hyd i gêm. Os
ydynt yn hoffi dawnsio, maent yn dod o hyd i ddosbarth. Hefyd, helpu gyda dysgu
Saesneg.
Sesiynau grŵp lle gall ffoaduriaid gyfarfod cyfoedion, dysgu oddi wrth ei gilydd a
meithrin hyder. Dechreuodd un grŵp ymgyrch fel y gallai plant ar eu pen eu hunain
gael gwarcheidwad cyfreithiol i ofalu amdanynt ac mae grwpiau merched yn unig yn
darparu lle diogel i gael hwyl, dilyn diddordebau, ffitrwydd, lles, addysg ac iaith.
Roedd cartrefu cyfoedion gyda chefndiroedd diwylliannol gyda’i gilydd a datblygu
perthnasoedd cyfoedion yn cefnogi ystod o agweddau gan gynnwys; cysylltedd,
iechyd meddwl a datblygiad, 
Roedd YoungMILE, prosiect mentora ar gyfer ffoaduriaid ifanc yn cofleidio
hyblygrwydd, cyd ddysgu, chwilfrydedd, nodau, sgiliau o brofiadau yn y gorffennol,
cysylltu pobl o gefndir ffoaduriaid a chynnal cymuned ar gyfer integreiddio ystyrlon.

Mae perthnasoedd cymdeithasol/cyfeillgarwch yn cynnig ffactorau amddiffynnol
sydd o fudd i les plant sy’n ffoaduriaid, canfuwyd fod cyfeillgarwch o’r un grŵp ethnig
a thraws ethnig o fudd i bobl ifanc sy’n ffoaduriaid. 

Gwasanaethau/Gwaith Cymdeithasol

Mentora/Cefnogaeth Cyfoedion:

Cymdeithasol/Cyfeillgarwch:
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Cafodd y rhaglen Hunan Ofal ei addasu ar gyfer cyfeiriad diwylliannol a chanfuwyd y
gallai fod o fudd i blant sy’n ffoaduriaid yn eu hadsefydlu, er bod angen ymchwil
pellach.
Dangosodd ymyrraeth unigolyn sy’n rhoi gofal gynhesrwydd rhieni/ymatebolrwydd
sylweddol uwch, lleihaodd rhianta llym, roedd llai o straen/gofid, roedd gwell lles a
gwell rheolaeth ar staen. Dywedodd rheini fod lles y plentyn wedi gwella.

Datblygwyd rhaglen addysg rhyw a perthynas gyda’r bobl ifanc gan ddefnyddio
addysg ryngweithiol, yn ymwneud â phrofiad. Mae hefyd nawr yn cynnwys meithrin
hunan-barch a gwytnwch.

Fe all y broses o benderfynu oed fod yn anghywir, fe allai ymagwedd
seicogymdeithasol gan gynnwys asesu, cryfderau, anghenion a bregusrwydd fod yn
fwy priodol.

Mae Cymdeithas y Plant yn cefnogi grŵp o actifyddion ifanc gyda’u Hymgyrch
Arwyddion o Ofid - sy’n galw ar bob ceisiwr lloches ifanc sy’n dod i’r wlad i gael
gwarcheidwad annibynnol.

Mae ymyriadau grŵp ar gyfer ceiswyr lloches ifanc yn ymddangos fel pe baent yn
helpu i leihau Anhwylder Straen Wedi Trawma ac iselder.
Mae HOPE ym Manceinion Fwyaf yn galluogi plant ar eu pen eu hunain i ddatblygu
sgiliau bywyd gan gynnwys: 

cymorth gyda’u CV 
ymarfer ar gyfer cyfweliad 
tai 
dod o hyd i gyfreithiwr 
sut i brynu bwyd. 

Mae Connecting Opportunities yn cynorthwyo ffoaduriaid ifanc i waith ac addysg.
Mae sesiynau ar-lein yn cefnogi pobl ifanc mewn ardaloedd ynysig gyda chysylltu,
sgiliau cymdeithasol a hyder.
Mae HEARTS, Cymdeithas y Plant, yn cynnig cymorth hirdymor wedi’i bersonoli,
mae’r gweithwyr arweiniol yn siarad pum iaith wahanol ac yn gwella bywydau plant
drwy alluogi iddynt gysylltu â meithrin ymddiriedaeth. 
Roedd y naratif Coeden Fywyd, a oedd yn seiliedig ar gryfder, i bobl ifanc rannu
straeon am eu bywydau, yn eu galluogi i siarad am eu hanawsterau heb ail-greu
trawma ond eu gwneud yn gryfach.
Rhannwyd llyfr stori am brofiad y plentyn fel ffoadur, adroddwyd fod cynnydd mewn
empathi a bwriad i helpu, ac roedd agweddau’n rhagweld bwriad i helpu ffoaduriaid.

Cymorth Rhieni/Teulu:

Iechyd Rhywiol:

Penderfynu Oed:

Gwarcheidwaid annibynnol:

Cefnogaeth bellach:

https://www.childrenssociety.org.uk/what-we-do/blogs/why-young-asylum-seekers-need-a-guardian
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