
Cefnogaeth i'r rhai sy'n gadael
gofal yng Nghymru a Lloegr 

 

Yng Nghymru, dim ond os yw awdurdod lleol wedi bod yn gofalu amdano am fwy na 13 wythnos ar ôl ei ben-

blwydd yn 14 oed y gall person ifanc sydd â phrofiad o fod mewn gofal gael hawliau unigolion sy'n gadael gofal.

Yn Lloegr, mae am gyfnod o 13 wythnos neu fwy yn rhychwantu eu pen-blwydd yn 16 oed. Mae nifer o

elusennau yn y sector plant wedi bod yn annog llywodraethau i fod yn llai cyfyngol yn eu diffiniad o unigolyn

sy'n gadael gofal. Mae'r Care Leavers’ Association yn galw am i hyn fod yn “unrhyw oedolyn sydd wedi treulio

amser mewn gofal”. 

Mae’r rôl y mae cynghorau lleol yn ei chwarae fel
‘rhiant corfforaethol’ ar gyfer y rhai sy’n gadael
gofal yn hynod bwysig o ran galluogi pobl ifanc i
gael canlyniadau cadarnhaol yn eu bywyd, ond gall
hynny amrywio rhwng gwledydd ac ardaloedd
lleol. Mae pwysau cynyddol ar wasanaethau i
ddarparu cymorth gan fod nifer y bobl ifanc sy'n
mynd i ofal ac yn gadael gofal wedi bod yn
cynyddu. 
 
Er y gall pobl ifanc ffynnu pan fyddant yn gadael
gofal, mae nifer hefyd yn wynebu heriau
sylweddol. 
 

Pwy sy'n gadael gofal? 
 

yw’r oedran cyfartalog y
mae pobl ifanc yn symud

allan o’u cartref teuluol yn
y DU. 

 

unigolyn sydd â phrofiad
o fod yn ddigartref

dreulio cyfnod mewn
gofal yn blentyn. 

 

Mae dros 
10,000 24Bu 1 

o bob 4 

1

o bobl ifanc 16-18 oed yn
gadael gofal bob

blwyddyn ledled Cymru a
Lloegr. 

Mae rhai yn methu oedolion fel modelau rôl positif
neu berthnasoedd sefydlog, tra bod eraill yn cael
trafferth cyrchu addysg, cyflogaeth, gwasanaethau
iechyd meddwl, neu i gynnal sicrwydd ariannol.
Dyna pam yr anogir rhieni corfforaethol i gynnig y
cymorth gorau posibl. 
 
Mae gwefan a grëwyd gan Eiriolwr Pobl sy'n
Gadael Gofal, Terry Galloway, yn nodi ac yn
cymharu cynigion ar gyfer pobl sy’n gadael gofal
gan bob awdurdod lleol ledled y DU. Gall unrhyw
un gael gwybod am eu cynnig lleol yma: 
https://www.careleaveroffer.co.uk/
 
 
 

#ArdrawsyGororau

https://www.careleaveroffer.co.uk/


Ysgrifennwyd yr adroddiad hwn gan

Ben Twomey, Tobiloba Adeyemi 

a Jennifer Downie 

 
 
 

Mae NYAS yn elusen gymdeithasol-gyfreithiol sy'n ymgyrchu dros hawliau pobl ifanc sydd â phrofiad o fod mewn
gofal ledled Cymru a Lloegr, gan hyrwyddo eu lleisiau i gael eu clywed yn y penderfyniadau a wneir amdanynt.
Rydym yn cefnogi ac yn mentora’r rhai sy’n gadael gofal i bontio’r bwlch rhwng gadael gofal a dod o hyd i’w ffordd
yn y byd. Mae NYAS Cymru wedi bod yn gwneud cynnydd gyda Llywodraeth Cymru a phartneriaid i gryfhau
rhianta corfforaethol ar gyfer pob plentyn a pherson ifanc sydd â phrofiad o fod mewn gofal. 

Mae Nodiadau Briffio Ar draws y Gororau yn gyfres o adroddiadau NYAS sy'n tynnu ar ein profiad o weithio o
fewn gwahanol systemau cenedlaethol Cymru a Lloegr. Eu nod yw tynnu sylw at arfer gorau, a lle mae angen
gwneud gwelliannau i sicrhau bod hawliau pobl ifanc yn cael eu gwarchod yn unol ag UNCRC (Confensiwn y
Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn). Rhaid i blant a phobl ifanc sydd â phrofiad o fod mewn gofal dderbyn
y gefnogaeth fwyaf effeithiol, ni waeth ble maen nhw'n byw.

 

Ar ba oedran y gellir ystyried person ifanc yn unigolyn sy'n gadael
gofal? 

Hyd at ba oedran mae gan bawb sy'n gadael gofal hawl i
Gynghorydd Personol? 

A yw'r rhai sy'n gadael gofal yn cael eu heithrio'n genedlaethol rhag
talu'r dreth gyngor? 

A oes rhaglen gynhwysiant genedlaethol Cyfamod Gadael Gofal
sy’n cefnogi’r rhai sy’n gadael gofal i fyw’n annibynnol? 

A oes canllawiau cenedlaethol ar gael ar gyfer cefnogi rhai sy’n
gadael gofal y tu hwnt i 25 oed? 

Lloegr Cymru

2

 

Polisi

* Mae Cynghorwyr Personol ar gael i’r rhai sy’n gadael gofal yng Nghymru hyd at 25 oed dim ond os
ydynt yn dilyn neu eisiau dilyn rhaglen addysg neu hyfforddiant. Roedd hyn yn wir yn Lloegr nes i
Ddeddf Plant a Gwaith Cymdeithasol 2017 ymestyn yr hawl i bawb sy’n gadael gofal.
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*

Cymharu cymorth i'r rhai sy'n

gadael gofal ledled Cymru a

Lloegr 

 

0808 808 1001 www.nyas.net @NYASservices help@nyas.net

** Mae rhai awdurdodau lleol yn Lloegr wedi dewis eithrio’r rhai sy’n gadael gofal rhag talu’r
dreth gyngor yn eu hardal. 

**
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