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Y Cynllun

Plant a phobl ifanc a’r sefydliadau sydd yn eu cefnogi 

1

Gosod yr olygfa: 
ystadegau, 
asesu 
anghenion, 
ymchwil a’r tirlun 
polisi 

2

Beth mae plant a 
phobl ifanc yn ei 
ddweud wrthym 
ni?

3

Sut mae 
gwasanaethau 
yn edrych rŵan?  
Beth sy’n 
gweithio’n dda a 
beth sydd angen 
ei wella?

4

Myfyrio a thrafod
Cymuned 
Ymholi

5

Rhannu’r hyn 
rydym ni wedi’i 
ddysgu a’r hyn 
rydym ni’n 
bwriadu ei wneud 

Heddiw



Strwythur cymuned ymholi

• Symbyliad (ffocws ar gyflwyniad a fideo ffoaduriaid a cheiswyr lloches)
• Myfyrio unigol
• Trafod mewn parau
• Gweithio mewn grwpiau bach i nodi themâu a meddwl am gwestiwn
• Holi cwestiwn
• Dewis cwestiwn
• Siarad archwiliadol am y cwestiwn
• Geiriau olaf (yn ddelfrydol gyda ffocws ar oblygiadau neu bwyntiau gweithredu)



Mae ceisiwr lloches yn rhywun sydd wedi ymgeisio am 
statws ffoadur a sy’n dal i aros am benderfyniad ar y 
cais hwnnw. 

Mae ffoadur yn rhywun sydd eisoes wedi derbyn 
penderfyniad cadarnhaol gan yr awdurdodau ar ei 
hawliad am loches.

Llywodraeth Cymru (2018)



Ein casgliadau

40
dan 18 oed
(Tach 2022)

130
dan 18 oed wedi ymgartrefu 
o dan y Cynllun Cartrefi i 
Ffoaduriaid o Wcráin 

60
dan 18 oed wedi 
ymgartrefu gyda’u 
teuluoedd o dan 
gynlluniau eraill

10
ymadawyr gofal 
18 i 25 oed
(Tachwedd 2022)

Plant ar eu pen eu hunain Ffoaduriaid ifanc yn byw gyda 
theuluoedd*

*yn seiliedig ar ddata o Wrecsam a Gwynedd



Wcráin

Ethiopia

Yr Aifft

Albania

Eritrea

Iran

Irac

Moroco

Fietnam

Swdan

Syria

Pacistan

Affganistan



“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 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 y gas. Mae bwlio yn ddrwg, byddwch yn 

garedig.”

Adborth gan ffoaduriaid a cheiswyr 
lloches sy’n blant



Pa gefnogaeth sydd ei hangen?

• Ymwybyddiaeth gynyddol o drawma a 
thriniaeth ar gyfer trawma 

• Cefnogaeth o ran iechyd meddwl, cwnsela, 
bodloni anghenion seicolegol 

• Bod yn ddiogel a chael rhywle addas i fyw. 
• Gwneud ffrindiau, perthnasoedd dibynadwy, 

synnwyr o berthyn, cymuned 
• Sgiliau bywyd 
• Aduniad teuluol gan gynnwys cyngor cyfreithiol 
• Addysg gan gynnwys cefnogaeth gan ysgolion 

ar gyfer iechyd meddwl, cefnogaeth cyfoedion 
a dysgu Saesneg 

• Gwell gweithdrefnau mewnfudo 
• Cydraddoldeb a chynhwysiad 
• Gofyn beth maent ei angen, yn ei feddwl ac yn 

ei deimlo a gwrando arnynt a rhoi’r wybodaeth 
ddiweddaraf iddynt.

Problemau a wynebir 
gan geiswyr lloches ar 
eu pen eu hunain
• Mwy agored i gamfanteisio 
• Mwy o risg o fynd ar goll
• Y trawma o gael eu gwahanu oddi wrth 

eu teulu
• Mwy tebygol o fod wedi profi trawma 

ychwanegol 
• Perygl cynyddol o broblemau iechyd 

meddwl difrifol

Y gefnogaeth sydd ei 
hangen 



Ar Draws Gogledd Cymru

Iechyd

Sector 
Gwirfoddol

Gwasanaeth
au Cymorth  

Awdurdodau 
Lleol

Mynediad at feddygon 
teulu, deintyddion a gofal 

iechyd meddwl 

Imiwneiddiadau a 
iechyd cyhoeddus

Diogelu

Tai Lleiafrifoedd Ethnig a 
Thîm Cymorth 

Ieuenctid Cymru.  

Alltudion ar Waith

Y Groes Goch 
Brydeinig

Cyngor 
Ffoaduriaid Cymru

Addysg

Gofal 
cymdeithasol a 

maethu

Gwasanaeth 
Noddfa 
Cymru

Tros Gynnal Plant 
(TGP Cymru)

Asylum 
Justice

Black Association 
of Women Step 
Out (BAWSO)



Fideo 
gwarcheidwaid

Gwyliwch yma: 
https://youtu.be/MiYTtjdmlAA

https://youtu.be/MiYTtjdmlAA
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