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Nid yw’r farn a fynegir yn y cyhoeddiad hwn o reidrwydd yn farn Plant yng Nghymru, ac rydym ni’n cadw’r hawl i olygu cyn cyhoeddi

Iechyd Cyhoeddus Cymru

            Asesu effeithiau Pandemig Covid-19 ar les meddyliol plant a phobl ifanc yng NghymruAsesu effeithiau Pandemig Covid-19 ar les meddyliol plant a phobl ifanc yng Nghymru
                Nerys Edmonds, Prif Swyddog Datblygu Asesu’r Effaith ar Iechyd, Iechyd Cyhoeddus CymruNerys Edmonds, Prif Swyddog Datblygu Asesu’r Effaith ar Iechyd, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Cyhoeddir adroddiadau, erthyglau a chanlyniadau 
arolygon bob dydd ar yr effaith bryderus mae 
pandemig Covid-19 yn ei chael ar iechyd meddwl 
a lles plant a phobl ifanc. Mae hyn yn cynnwys 
canfyddiadau bod rhieni a gofalwyr plant oed 
cynradd wedi nodi cynnydd yn anawsterau 
emosiynol ac ymddygiadol eu plant yn ystod 
cyfyngiadau symud y gwanwyn, a bod plant 
hŷn yn bryderus ynghylch canslo arholiadau. 
Mae’n amlwg bod pryderon cynyddol am effaith 
y pandemig ar iechyd meddwl a lles ac mae 
trafodaeth yn mynd rhagddi ynghylch sut y dylai 
llunwyr polisi a gwasanaethau ymateb i hyn. Er 
ei bod yn bwysig ystyried sut y gellir cwrdd â’r 
galw ychwanegol ar wasanaethau iechyd meddwl, 
mae hefyd yn hanfodol bod cymdeithas yn ceisio 
deall effaith lles meddyliol ehangach y pandemig 
yn well a’i bod yn atal neu’n lliniaru’r effeithiau 
niweidiol cyn belled ag y bo modd gwneud hynny. 
Felly, mae’n hanfodol bod llunwyr penderfyniadau 
a pholisi yn ystyried sut y gall mesurau a 
gwasanaethau polisi wneud y mwyaf o’r ffactorau 
a’r adnoddau sy’n hyrwyddo ac yn diogelu lles 
meddyliol yn ystod yr argyfwng iechyd y cyhoedd 
hwn yn ogystal â mynd i’r afael â niwed.

Yn ogystal â gwneud gwaith diogelu iechyd i 
ymateb i’r pandemig, mae Iechyd Cyhoeddus 
Cymru (ICC) hefyd yn canolbwyntio ar effaith 
ehangach y pandemig ar iechyd, lles ac 
anghydraddoldebau yng Nghymru. Fel rhan o 
ymateb ICC i bandemig COVID-19 a’r adferiad 
ohono, mae Uned Gymorth Asesu Effaith ar 
Iechyd Cymru (WHIASU) yn arwain nifer o 
Asesiadau o’r Effaith ar Iechyd. Ym mis Mehefin 
2020, cyhoeddodd WHIASU ‘Asesiad o’r Effaith 
ar Iechyd y Polisi Aros Gartref a Chadw Pellter 
Cymdeithasol yng Nghymru mewn ymateb i 
bandemig COVID-19’, a nododd effaith negyddol 
fawr bosibl ar les meddyliol babanod, plant a 
phobl ifanc. O ganlyniad, rydym yn cynnal Asesiad 
o’r Effaith ar Les Meddyliol (MWIA) ar effeithiau 
COVID-19 ar effeithiau COVID-19 ac ymatebion 
polisi cysylltiedig ar blant a phobl ifanc.

Mae MWIA yn darparu offeryn asesu sy’n 
canolbwyntio ar ffactorau sy’n hyrwyddo ac 
yn diogelu lles meddyliol, megis perthnasoedd 
cymdeithasol, teimlo bod 

gennych reolaeth ar eich bywyd, bod ag 
ymdeimlad o bwrpas a pherthyn, a theimlo’n 
ddiogel a’ch bod yn cael eich gwerthfawrogi. 
O’r safbwynt hwn, bydd WHIASU yn archwilio 
sut mae’r pandemig wedi effeithio ar yr 
adnoddau, y profiad, yr amgylcheddau a’r 
cyfleoedd i ddatblygu galluoedd sy’n hanfodol 
ar gyfer datblygiad seicolegol iach mewn plant 
a phobl ifanc. Bydd yr MWIA yn ystyried sut 
mae’r pandemig wedi cael effaith negyddol 
a chadarnhaol ar les meddyliol, er enghraifft, 
mae rhai arolygon yn awgrymu bod rhai plant 
wedi teimlo’n llai pryderus oherwydd nad 
ydynt yn mynd i’r ysgol. Mae angen archwilio 
dosbarthiad yr effeithiau a all greu neu waethygu 
anghydraddoldebau hefyd. Mae angen deall 
goblygiadau’r effeithiau - nid yn unig y mesurau 
polisi penodol a ddefnyddir mewn pandemig, 
ond hefyd fel y gall cynlluniau gwasanaeth yn y 
dyfodol flaenoriaethu lles meddyliol ac atal niwed.

Mae’r MWIA yn broses gyfranogi sy’n defnyddio 
ystod o dystiolaeth i nodi effeithiau cadarnhaol 
a negyddol. Bydd adolygiad systematig o 
lenyddiaeth ar effeithiau’r pandemig ar 
ddatblygiad seicogymdeithasol rhwng 0 a 25 oed 
yn cael ei gwblhau. Fel rhan o’r broses, bydd yr 
MWIA hefyd yn ceisio ymgysylltu â rhanddeiliaid 
(gan gynnwys pobl ifanc) a sefydliadau ledled 
Cymru i gael cipolwg ar sut mae pandemig 
Covid-19 yn effeithio ar blant a phobl ifanc. Os oes 
gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan neu os 
yw’ch sefydliad yn casglu tystiolaeth ar y mater 
hwn, cysylltwch â Nerys.S.Edmonds@wales.nhs.uk 

erbyn 30 Ionawr 2021.

Annwyl Aelodau
 
Hoffai Plant yng Nghymru ddymuno Blwyddyn 
Newydd Dda iawn i chi. Hyderwn eich bod wedi 
cael seibiant hamddenol a phleserus dros gyfnod 
yr ŵyl.  
 
Roedd 2020 yn heriol i ni i gyd, yn broffesiynol 
ac yn bersonol, a hefyd flwyddyn pan gafodd 
bywydau ein plant a’n pobl ifanc eu troi wyneb 
i waered. Mae’r rhai sydd eisoes dan anfantais 
oherwydd tlodi neu wahaniaethu, cyn pandemig 
Covid-19, wedi cael eu taro galetaf ac mae iechyd 
meddwl ein pobl ifanc yn dioddef. Felly, mae 
gwaith Plant yng Nghymru, a’i fenter cyfranogiad, 
Cymru Ifanc, wrth symud ymlaen yn bwysicach 
nag erioed. Rhyngom ni a chithau - ein haelodau 
mwyaf gwerthfawr - rhaid i ni sicrhau bod 
gwleidyddion a llunwyr polisi yn cael eu hatgoffa’n 
gyson i roi hawliau a lles plant ar flaen eu 
penderfyniadau, er mwyn osgoi teimlo effeithiau’r 
argyfwng hwn yn y dyfodol.
 
Hoffwn ddiolch yn bersonol i holl aelodau Plant 
yng Nghymru am eich ymdrechion diflino i gefnogi 
ac amddiffyn plant, pobl ifanc a’u teuluoedd 
ledled Cymru yn ystod y cyfnod anodd hwn. Drwy 
gymryd rhan yn ein digwyddiadau 
ar-lein, mynychu cyrsiau hyfforddi i gynyddu eich 
gwybodaeth a gweithio gyda ni ar lefel polisi, 
gallwn barhau i weithio gyda’n gilydd i siarad ag 
un llais a sicrhau y gall pob plentyn dyfu i’w lawn 

botensial.
 
Rhywbeth i edrych ymlaen at - byddwch yn sylwi 
y bydd ychydig o bethau diddorol yn digwydd yn 
Plant yng Nghymru yn ystod 2021. Cadwch lygad 
allan am newid yn y ffordd rydyn ni’n “edrych” 
dros y misoedd nesaf, a byddwn hefyd yn lansio 
rhai cynigion aelodaeth newydd i chi. 
 
Yn olaf, ar ran staff ac ymddiriedolwyr Plant 
yng Nghymru, hoffwn ddiolch i chi am eich 
ymgysylltiad gweithredol drwy gydol y flwyddyn a 
gobeithio y byddaf yn cael cwrdd â rhai ohonoch, 
yn bersonol, yn ystod y flwyddyn i ddod.
 
Gyda dymuniadau gorau

Owen Evans

Prif Weithdredwr, Plant yng Nghymru

https://www.ox.ac.uk/news/2020-06-16-children-show-increase-mental-health-difficulties-over-covid-19-lockdown
https://www.ox.ac.uk/news/2020-06-16-children-show-increase-mental-health-difficulties-over-covid-19-lockdown
https://www.ox.ac.uk/news/2020-06-16-children-show-increase-mental-health-difficulties-over-covid-19-lockdown
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2352464220301097?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2352464220301097?via%3Dihub
https://whiasu.publichealthnetwork.cymru/en/news/health-impact-assessment-staying-home-and-social-distancing-policy-wales-response-covid-19-pandemic-executive-summary/
https://whiasu.publichealthnetwork.cymru/en/news/health-impact-assessment-staying-home-and-social-distancing-policy-wales-response-covid-19-pandemic-executive-summary/
https://whiasu.publichealthnetwork.cymru/en/news/health-impact-assessment-staying-home-and-social-distancing-policy-wales-response-covid-19-pandemic-executive-summary/
https://whiasu.publichealthnetwork.cymru/en/news/health-impact-assessment-staying-home-and-social-distancing-policy-wales-response-covid-19-pandemic-executive-summary/
https://whiasu.publichealthnetwork.cymru/files/2415/5427/9637/Mental_Wellbeing_Impact_Assessment_Toolkit_-_full_version.pdf
https://whiasu.publichealthnetwork.cymru/files/2415/5427/9637/Mental_Wellbeing_Impact_Assessment_Toolkit_-_full_version.pdf
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NYAS Cymru

 Llythrennedd Iechyd Meddwl ar gyfer pob rhaglen hyfforddiant digidol yn lansio
 Gweithdredu dros Blant

     Ymrwymiad NYAS Cymru a gweithio gyda phobl ifanc ar iechyd meddwl a lles yn ystod 
     y pandemig

Mae cynllun Canllaw arloesol Gweithredu dros 
Blant i adeiladu llythrennedd a gwydnwch iechyd 
meddwl ymhlith disgyblion ysgolion uwchradd 
bellach ar gael ar ffurf ddigidol i bob gweithiwr 
proffesiynol, gwirfoddolwr a grŵp cymunedol sy’n 
cefnogi pobl ifanc ledled Cymru ar yr adeg heriol 
hon. Mae’r rhaglen hefyd yn cael ei mabwysiadu 
gan ranbarth rygbi’r Gweilch yn Ne Orllewin 
Cymru ar gyfer y bobl ifanc sy’n chwarae i’w 
clybiau cymunedol.

Datblygwyd y rhaglen yng Nghanada ac mae’n 
darparu set gyflawn o adnoddau ar-lein y profwyd 
eu bod yn cynyddu’r ddealltwriaeth o iechyd 
meddwl ac anhwylderau meddyliol, yn lleihau 
stigma salwch meddwl ac yn cynyddu’r gallu i 
geisio cymorth. Daeth Gweithredu dros Blant â’r 
fenter seiliedig ar dystiolaeth i ysgolion uwchradd 
ledled Cymru yn 2018 ac fe’u hariannwyd gan 
Lywodraeth Cymru i gynhyrchu Guide Digital i 
ehangu’r cynllun allan ar lwyfan digidol am ddim 
tan fis Mawrth 2021.

Bu Chris Dunne yn goruchwylio’r gwaith 
o sefydlu’r Canllaw yng Nghymru ar gyfer 
Gweithredu dros Blant a dywedodd: ‘Rydym wedi 
cael adborth ardderchog ers dod â’r Canllaw i’n 
hysgolion yng Nghymru ac mae bellach wedi’i 
fabwysiadu gan ysgolion ym mhob cwr o Gymru. 
Rydym wrth ein bodd bod Llywodraeth Cymru 
wedi ariannu Guide Digital tan fis Mawrth y 
flwyddyn nesaf, gan roi mynediad i’r offeryn 
hollbwysig hwn i wella llythrennedd iechyd 
meddwl i fwy o’n pobl ifanc.’

‘Rydym hefyd wedi symud yn gyflym i gynnwys 
modiwlau ychwanegol sy’n canolbwyntio ar yr 
heriau iechyd meddwl niferus a gyflwynir gan ein 
profiad, ein hymateb a’n hadferiad o bandemig 
Covid-19. Profwyd bod y rhaglen hon yn cynyddu 
llythrennedd iechyd meddwl, yn herio stigma ac 
yn cefnogi ein pobl ifanc i fod yn fwy gwybodus 
wrth fynd i’r afael â’r materion hyn. Ar adeg pan 
fo’n hiechyd meddwl yn cael ei herio fel erioed o’r 
blaen, mae hwn yn gyfle gwych i gael mynediad 
i’r cwrs rhagorol hwn am ddim a rhoi’r arfau sydd 
eu hangen arnom i gyd i feithrin gwybodaeth a 
gwydnwch i’r bobl ifanc a ninnau.’

Mae rhanbarth rygbi’r Gweilch yn angerddol am 
wella iechyd meddwl a lles y plant a’r bobl ifanc 
sy’n chwarae i’w glybiau rhanbarthol cysylltiedig 
niferus. Mae Gweithredu dros Blant eisoes wedi 
gweithio gyda thîm Gweilch yn y Gymuned ar 
sefydlu ‘Bouncing Back’ yn y rhanbarth i gefnogi 
a gwella iechyd meddwl a lles pobl ifanc mewn 
ysgolion uwchradd. Yn awyddus i ehangu eu 
rhaglenni iechyd meddwl, maent hefyd wedi 
treialu’r Guide Digital yn llwyddiannus ac wedi 
archebu dros dri deg mwy o leoedd i’w cyflwyno ar 
draws eu clybiau rhanbarthol.

Ychwanegodd Chris Dunne: ‘Rydym wrth ein 
bodd bod y Gweilch wedi ymuno â Bouncing 
Back a nawr, Guide Digital. Maent yn cydnabod 
gwerth Gweithredu dros Waith Plant ac yn gweld 
yr effaith a gawsom ar iechyd meddwl ein plant 
a’n pobl ifanc drwy ein mentrau sy’n seiliedig ar 
dystiolaeth.’

‘Mae’r gymuned rygbi yn enwog o dynn ac mae’n 
llwyfan perffaith i ymgysylltu â phobl ifanc ar y 
materion allweddol hyn yn union fel y mae iechyd 
meddwl yn cael ei herio hyd yn oed ymhellach 
gan bandemig Covid-19. Mae’r Gweilch yn arwain 
y ffordd fel arloeswyr sy’n dangos, waeth pa mor 
anodd yw enw da chwaraeon, fod yn rhaid mynd 
i’r afael ag iechyd meddwl a lles eu pobl ifanc, yn 
rhydd o stigma, mewn ffordd agored a diddorol. 
Rwy’n falch iawn o weithio gyda sefydliad mor 
flaengar a thosturiol.’

I gael rhagor o wybodaeth ac ymholiadau archebu, 
anfonwch e-bost at: 
GuideDigital@actionforchildren.org.uk

Mae iechyd meddwl yn bwysig i blant a phobl 
ifanc sydd â phrofiad o fod mewn gofal. Yn eu 
geiriau eu hunain, mae’n brif flaenoriaeth. Mae’r 
risgiau o iechyd meddwl gwael sy’n wynebu plant 
a phobl ifanc â phrofiad o fod mewn gofal yn 
sylweddol fwy na’u cyfoedion. Ac eto yn rhy aml 
maent yn methu â chael gafael ar y gefnogaeth 
sydd ei hangen arnynt.

Mae NYAS Cymru wedi sefydlu’r Prosiect Newid 
i hyrwyddo iechyd meddwl a lles emosiynol 
cadarnhaol ar gyfer pobl ifanc rhwng 16 a 25 oed 
â phrofiad o fod mewn gofal. Mae’r prosiect yn 
canolbwyntio’n benodol ar bontio, gan gefnogi’r 
rhai sydd angen gwasanaethau iechyd meddwl 
neu sydd wedi’u cyrchu ac sydd angen cymorth 
pellach lefel is i reoli eu hiechyd a’u lles eu 
hunain. Rydym yn ddiolchgar i Lywodraeth Cymru 
am ariannu a chefnogi’r prosiect.

Mae pandemig COVID-19 wedi cyflwyno a 
dwysau pryderon iechyd meddwl i nifer o bobl 
o bob oed. Yn Newid, mae pobl ifanc rydyn ni’n 
eu hadnabod wedi sôn am deimladau cynyddol 
o gorbryder a hwyliau isel wrth i’r pandemig 
barhau, ofn i anwyliaid farw neu fynd yn ddifrifol 
wael, anawsterau perthynas, ofni’r anhysbys, 
unigrwydd ac arwahanrwydd cymdeithasol oddi 
wrth ffrindiau a theulu, problemau gyda thai; 

gan gynnwys diffyg lle a gardd, gyda phwysau yn 
ymwneud â chyllid a magu plant ifanc.

Ar draws ein holl wasanaethau, yn ehangach 
na Newid, dywedodd 60% o’r 230 plentyn 
mewn gofal ac ymadawr gofal i ni eu harolygu 
yn ystod cyfnod cyntaf y cyfyngiadau symud eu 
bod yn teimlo’n unig yn amlach. Yn yr un modd, 
dywedodd 57% o’r plant mewn gofal a phob un 
sydd wedi gadael gofal i ni eu harolygu eu bod 
yn teimlo’n fwy pryderus. Mae hyn, ar gyfer 
mwyafrif y bobl ifanc sy’n cyrchu gwasanaeth 
Newid, ar ben pryder iechyd meddwl sy’n bodoli 
eisoes.

I’r rhai sydd wedi cael dechrau’r pandemig a’r 
cyfyngiadau cymdeithasol sy’n deillio o hyn 
yn anodd delio â nhw, gall Newid gynnig y 
lefel ychwanegol honno o gefnogaeth i ddeall 
gweithgareddau, offer a thechnegau i helpu i 
wella lles ac iechyd meddwl; darganfod beth sy’n 
gweithio iddyn nhw, cyfeirio at wasanaethau 
hefyd a hyrwyddo mynediad i bobl ifanc gymryd 
rhan mewn gweithgareddau cymheiriaid. Rydym 
wedi sefydlu clinigau cymorth galw heibio 
rhithwir bob dydd ar gyfer plant, pobl ifanc, 
rhieni a gofalwyr sy’n hysbys i NYAS Cymru allu 
cael gafael ar gefnogaeth ac adnoddau yn ystod y 
cyfnod anodd hwn.

Gweithredu dros Blant

Cynhadledd Flynyddol Cymru Ifanc

Oherwydd y pandemig Covid-19, fe fydd 

y digwyddiad hwn yn cael ei drefnu’n 

RHITHWIR ym mis Mawrth 2021.  BYDD Y 

DYDDIAD CYWIR YN CAE EI GADARNHAU.

Bydd y gynhadledd hon yn canolbwyntio ar rai o’r materion allweddol sy’n 
wynebu pobl ifanc yng Nghymru, a bydd yn rhoi cyfle i bobl ifanc ein helpu i 

ailffocysu blaenoriaethau Cymru ifanc ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod.

Bydd y gynhadledd hon yn RHAD AC AM DDIM a bydd rhagor o fanylion am 

siaradwyr ac ati i ddod.
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       Platfform 4YP 
       Sarah Hamilton, Rheolwr Prosiect, Platfform 4YP Bae Abertawe

NYAS Cymru Platfform 4YP

cael gafael ar gefnogaeth ac adnoddau yn ystod y 
cyfnod anodd hwn.

Mae eirioli gyda ac ar ran plant a phobl ifanc yn 
hanfodol. Mae eiriolaeth yn gwarantu eu hawl 
i ystyried eu dymuniadau a’u teimladau mewn 
penderfyniadau a wneir amdanynt. Mae’n eu 
helpu i lywio’r system, a deall beth sy’n digwydd. 
Mae’n dwyn CAMHS i gyfrif ar wasanaethau ac 
amseroedd aros, gan ddefnyddio tueddiadau a 
materion a godwyd trwy eiriolaeth i arwain at 
welliant parhaus mewn gwasanaethau iechyd 
meddwl.

Ymddengys yn gyffredin i iechyd meddwl pobl 
ifanc ddirywio wrth iddynt bontio o CAMHS i 
wasanaethau oedolion neu’r gymuned, fel arfer 
tuag adeg eu pen-blwydd yn 18 oed. I fwyafrif 
y bobl ifanc rydym yn gweithio gyda nhw, yn 
anffodus mae hyn yn cyd-daro â phan gânt eu 
gorfodi i ‘adael gofal’. Mae llawer o bobl ifanc yn 
dweud wrthym sut na wnaethant adael gofal, 
ond bod gofal wedi gadael nhw, gan arwain at 
deimladau o unigedd a diffyg cefnogaeth.

Yn feddygol, nid oes unrhyw reswm y dylai newid 
mewn cefnogaeth gwasanaeth ddigwydd ar yr 
union adeg y mae person ifanc yn gadael gofal - 
nid oes marcwyr biolegol clir sy’n nodi pryd mae’r 
pontio i fod yn oedolyn yn dechrau neu’n gyflawn.

Roedd hyn yn bryder mawr wrth i’r pandemig 
gychwyn, felly ar ddechrau’r cyfnod cyntaf o 
gyfyngiadau symud, gofynnodd NYAS Cymru am 

saib i bob trosglwyddiad o CAMHS i wasanaethau 
oedolion. Fe wnaeth tystiolaeth o’n hymyrraeth 
eiriolaeth ein hysbysu y gall gadael CAMHS hyd yn 
oed mewn cyfnodau arferol greu straen, gorbryder 
a diffyg cysondeb pellach i bobl ifanc, gan arwain 
ar adegau at y canlyniadau mwyaf trasig.

Cawsom sicrwydd gan Lywodraeth Cymru bod 
Byrddau Iechyd wedi gweithredu ar y cais hwn 
er mwyn diogelu rhai o’r bobl ifanc fwyaf agored 
i niwed yn ystod cyfnod y cyfyngiadau symud. 
Mae’n bosib ei fod hyd yn oed wedi achub 
bywydau.
Wrth i’r pandemig barhau, rhaid i wasanaethau 
iechyd meddwl ymdopi â’r pwysau presennol, 
goresgyn rhwystrau newydd a diwallu anghenion 
go iawn, ond bob tro mewn ffordd sy’n diogelu ein 
hymrwymiad fel gwlad i hawliau plant.

Wrth i ni ddysgu o’n prosiect Newid, gwaith 
eirioli ac ymgyrchu ehangach, byddwn yn parhau 
i weithio gyda Llywodraeth Cymru i wella iechyd 
meddwl a chanlyniadau hir dymor plant a phobl 
ifanc sydd â phrofiad o fod mewn gofal.

Mae NYAS Cymru (Gwasanaeth Eiriolaeth 
Ieuenctid Cenedlaethol Cymru) yn elusen hawliau 
plant flaenllaw sy’n cefnogi ac yn grymuso plant 
a phobl ifanc sydd â phrofiad o fod mewn gofal 
ledled Cymru trwy ddarparu gwasanaethau megis 
eiriolaeth, ymweliadau annibynnol, mentora, 
cyfranogiad ieuenctid a chefnogaeth iechyd 
meddwl. Ers i’r pandemig ddechrau rydym wedi 
gweithio gyda mwy na 2,100 o blant a phobl 
ifanc trwy amddiffyn eu hawliau a sicrhau bod eu 
llais yn cael ei glywed. Gellir dod o hyd i ragor o 
fanylion am Brosiect Newid ar wefan NYAS neu 
trwy gysylltu â Johanne Jones, Cydlynydd Prosiect 
Newid ar johanne.jones@nyas.net

Cyd-Awduron:
Sharon Lovell MBE - Prif Swyddog Gweithredol, 
NYAS Cymru
Ben Twomey – Pennaeth Polisi ac Ymchwil, NYAS 
Cymru
Johanne Jones – Cydlynydd Prosiect, Newid, NYAS 
Cymru

Gan ar y gwerthoedd o fod yn gysylltiedig, 
tosturiol, dewr a chwilfrydig, Platfform 4YP yn 
gweithio gyda phobl ifanc i adeiladu hyder ac i 
gysylltu gyda phobl eraill pwy allai fod yn profi 
anawsterau tebyg.

Fel tîm, rydym yn creu’r cyfleoedd i nhw i ymuno 
gyda’n gilydd; lle diogel lle rydyn ni’n archwilio 
a rhannu strategaethau i gefnogi eu hunain. 
Credwn ni pob poble ifanc yn meddu ar y gallu a 
chryfderau mewnol i wneud hyn a’n prosiectau 
ni yn ymwneud â’r cyfan tywys pobl ifanc i 
darganfod y sgiliau hynny!

Ers hynny y lansio o’r State of Mind rhaglen lles 
ddwy flynedd yn ôl, rydym ni wedi gweithio gyda 
drosodd 30 ysgols, colegau, prifysgolion a grwpiau 
cymunedol, wedi’i gefnogi amgylch 800 pobl ifanc 
oed 13-25 a, trwy’r flwyddyn gythryblus hon 40 
cyfranogwyr bydd wedi hyfforddi i fod mentoriaid 
cymheiriaid!

Ynghyd â phawb arall, y pandemig covid-19 
anfonodd ni pêl gromlin fawr fel y gwir hanfod 
o beth rydym yn ei wneud yn digwydd wyneb i 
wyneb; yr hud go iawn yn digwydd pan pobl ifanc 
rhannu eu profiadau gyda’i gilydd. Teimladau o 
ynysu lleihau fel mae pobl ifanc yn sylweddoli 
nid ydyn nhw ar ei ben ei hun a’u hyder i rannu 
codiadau, gan eu helpu i gysylltu â phobl eraill. 
Aethon ni â’n grwpiau ar-lein, gwnaethom 
gyrsiau damwain ar TG a dysgu ffyrdd newydd 
o gysylltu ar-lein. Bron dros nos, cynyddodd ein 
presenoldeb ar-lein a chawsom ni sianel Vimeo, 
Instagram, Twitter, TikTok a, beth ydyn ni fwyaf yn 
falch ohono gwefan wedi’i chreu a’i rhedeg gan 
bobl ifanc i bobl ifanc http://www.platfform4yp.
org/

Wrth i’r amser fynd heibio rydym wedi gallu mynd 
allan, trefnu gweithgareddau fel syrffio, adeiladu 
cuddfannau mewn coedwigoedd, gwneud celf 
dywod ffantastig ar draeth Abertawe, gwneud 
llusernau helyg a, ein hoff un ymweld â noddfa 
alpaca ym Mhontardawe! Cael grwpiau i gwrdd 
â’i gilydd yn ddiogel y tu allan wedi bod yn fuddiol 
a byddwn yn parhau i wneud hyn fel, nid yn unig 
y mae’r gweithgareddau’n eu helpu i gysylltu, 
manteision bod y tu allan (hyd yn oed pan mae’n 
oer) wedi cael eu dogfennu’n dda ac rydym yn 
gobeithio i annog bobl ifanc i ddefnyddio hyn (am 
ddim) adnodd.

Un stori lwyddiant rydym yn falch ohono yn 
berson ifanc pwy sydd nawr rhan o Tîm Pobl 
Ifanc! Ymunodd Tammie â grŵp rydym yn 
rhedeg yn Prifysgol De Cymru pan ym mlwyddyn 
olaf ei gradd Seicoleg, a’i hyfforddi fel mentor 
cymheiriaid yn yr haf. Yna aeth hi ymlaen i gyd-
hwyluso grwpiau ar-lein a ysbrydoli llawer o bobl 
ifanc i wneud gwahanol ddewisiadau ar gyfer eu 
hunain a gwella eu lles. Roeddem yn gyffrous pan 
benderfynodd hi ymgeisio i fod yn hyfforddwr 
a nawr, fel rhan o’n tîm ni, mae Tammie yn ein 
hysbrydoli i estyn allan i gynifer o bobl ifanc ag y 
gallwn!

Plantfform 4YP prosiectau Gwent ac Abertawe 
Bae, gyda chefnogaeth y mentoriaid cymheiriaid, 
cysylltu â phobl ifanc yn yr ardaloedd hynny trwy 
grwpiau, gweithgareddau a chefnogaeth un i 
un. Pwy oedd yn gwybod bod yn hongian allan 
gyda alpacas neu fynd syrffio yn magu hyder, 
cysylltiadau a llawenydd? Trwy siarad â nhw a 
darganfod y pethau maen nhw’n hoffi eu gwneud, 
ein prosiectau yn cael eu cyd-gynhyrchu bob cam 
o’r ffordd i wneud yn siŵr bod yr hyn rydyn ni’n ei 
wneud, yw’r hyn sydd ei angen ar bobl ifanc, nid 
yr hyn yr ydym yn meddwl sydd ei angen arnynt.

“Rydw i’n teimlo gwrandawyd arnaf a chlywed 
i, dwi ddim yn meddwl mae unrhyw un erioed 
wedi gwneud hynny”, dywedodd un o’n pobl 
ifanc wrthyf yn ddiweddar a mae hyn wrth 
galon o bopeth rydym yn ei wneud! Rydym yn 
gobeithio y mentoriaid cymheiriaid o heddiw yn 
fuan byddwch yn rhan o’n tîm yfory, yn union fel 
Tammie!

I gael mwy o wybodaeth am ein prosiectau, 
cysylltwch â ni yn youngpeople@platfform.org a 
edrychwch ar ein gwefan 
http://www.platfform4yp.org/

http://www.platfform4yp.org/ 
http://www.platfform4yp.org/ 
http://www.platfform4yp.org/
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  YEPS - helpu pobl ifanc trwy’r cyfnod gloi
 Abbie Davies, Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid RhCT

Trwy gydol y cyfnodau clo COVID amrywiol, mae 
Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid 
RhCT wedi cydnabod yr effaith enfawr y mae’r 
pandemig yn ei chael (ac yn ei chael) ar iechyd 
meddwl pobl. Mae staff y gwasanaeth yma wedi 
bod yn cysylltu’n rheolaidd â phobl ifainc agored 
i niwed, â’r rhai sydd wedi gofyn am gymorth 
ac â’r rhai sydd dim ond eisiau cael sgwrs gyda 
rhywun. Yn rhan o’r Gwasanaeth Ymgysylltu a 
Chyfranogiad Ieuenctid, mae carfan gynyddol 
o Swyddogion Iechyd Meddwl a Lles sydd wedi 
bod yn brysur yn cynorthwyo pobl ifainc ac sydd 
hyd yn oed wedi bod yn cyhoeddi erthyglau ar 
ein gwefan WICID.tv i roi gwybodaeth, cyngor 
ac arweiniad ynglŷn â dod i ben â phroblemau 
Iechyd Meddwl yn ystod y cyfnod yma. Maen 
nhw hefyd wedi bod yn darparu gwybodaeth am 
y gwasanaethau a all gynnig cymorth i bobl ifainc 
y tu allan i oriau swyddfa arferol.

Bu ein carfan wrthi’n cynnal sesiynau Instagram 
byw drwy gydol y cyfnod clo a oedd yn cynnwys 
sesiynau Holi ac Ateb, heriau, gemau a sesiynau 
lles. Roedd y sesiynau Instagram yma mor 
llwyddiannus, penderfynon ni gynnal ffrwd fyw 
fisol ar dudalen Facebook y gwasanaeth. Mae 
modd i ni wahodd pobl ifainc a gwasanaethau 
arbenigol (Papyrus/Barod ac ati) i’r ffrwd i siarad 
am eu gwasanaethau a sut y gall pobl ifainc gael 
cymorth. Rydyn ni hefyd yn cynnal gemau a 
heriau a gall pobl ifainc ennill talebau Amazon a 
gwobrau eraill.

Gall pobl ifainc sgwrsio â’n staff yn syth, 
neu â gweithiwr proffesiynol gan ddarparwr 
gwasanaeth (Nyrsys Iechyd Rhywiol, Barod ac 
ati) ar ein gwasanaeth sgwrsio’n fyw ar Wicid.tv. 
Mae’r llinell sgwrs ar gael rhwng 12-2pm a 6-8pm 
o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydyn ni hefyd yn cynnal clybiau ieuenctid 
rhithwir am y tro cyntaf erioed! Rydyn ni’n deall 
bod pobl ifainc yn colli mynd i glybiau ieuenctid 
a dyna pam rydyn ni wedi lansio ein clybiau 
ieuenctid rhithwir. Gall pobl ifainc fewngofnodi 
i Zoom gyda’u gweithiwr ieuenctid arferol a’u 
ffrindiau a chyfnewid newyddion, cymryd rhan 
mewn gweithgareddau a chael hwyl. Mae’r rhain 
wedi bod yn cael eu cynnal ers dechrau’r cyfnod 
clo a byddwn ni’n parhau i’w cynnal nes bydd 
modd i ni ddychwelyd i’r clybiau ieuenctid go 
iawn. 

Fe lansion ni her hwyliog yn ystod y cyfnod clo 
hefyd, sef y #GoTeamChallenge. Daeth hyn â 
phobl ifainc at ei gilydd trwy gydol y cyfnod clo 
ar Zoom, dair gwaith yr wythnos, i gymryd rhan 
mewn her gorfforol anodd. Yn gyntaf, roedd 
hyn yn cynnwys ymarferion cyhyrau’r bol (gan 
ddechrau’n raddol!) ac yna sgwatiau. Yn ôl y staff 
a’r bobl ifainc, roedd yr ymarferion yma wedi 
gwneud iddyn nhw deimlo’n llawer gwell, yn 
fwy cryf eu cymhelliant ac yn fwy cadarnhaol yn 
ystod y cyfnod clo. Cliciwch yma i wylio fideo o’r 
uchafbwyntiau. 

Dros yr ychydig fisoedd diwethaf, mae ein 
pobl ifainc wedi cael eu hysbrydoli i ysgrifennu 
erthyglau gwych ar gyfer ein gwefan, ar 
bwysigrwydd gofalu am ein hiechyd meddwl. ·

• I ddarllen erthygl Tia ar iechyd meddwl ‘You’re 
not alone’ cliciwch yma. · 

• I ddarllen erthygl Lillie am y frwydr yn erbyn 
gorbryder, cliciwch yma.

Yn 2021, rydyn ni’n bwriadu parhau i gefnogi ein 
pobl ifainc a gweithio gyda nhw yn gymaint â 
phosibl, ac yn gobeithio cyhoeddi newyddion am 
amryw o weithgareddau ac ymgyrchoedd cyffrous 
maes o law. Mae’r Gwasanaeth Ymgysylltu a 
Chyfranogiad Ieuenctid bob amser yn awyddus i 
glywed gan bobl ifainc ynglŷn â’r gweithgareddau, 
yr achlysuron, y gwibdeithiau a’r prosiectau 
maen nhw eisiau cymryd rhan ynddyn nhw, ac 
ynglŷn â’r hyn sy’n bwysig iddyn nhw. Cofiwch am 
“Gadael eich Marc” — dyma un ffordd ymhlith 
llawer y gallwch chi gael dweud eich dweud.

CBS RhCT

      Seicoleg Gymunedol Gwent, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Bwrdd Iechyd Prifsygol Aneurin Bevan

Mae Covid-19 wedi effeithio ar bob un ohonom 
ac er nad yw plant wedi bod yn amlwg iawn yn 
ystod y pandemig, mae’r Cenhedloedd Unedig yn 
rhybuddio eu bod mewn perygl o fod ymhlith y 
dioddefwyr mwyaf. Ni allwn ni golli golwg arnyn 
nhw.

Mae angen ar blant a phobl ifanc deimlo 
perthyn a theimlo’n gysylltiedig ag amrywiaeth 
o gymunedau er mwyn eu helpu i ddatblygu 
eu gwydnwch ac iechyd meddwl da. Cymuned 
fel lle maen nhw’n byw, ysgol y maen nhw’n ei 
mynychu, cymuned o bobl, grŵp cyfeillgarwch, 
gweithgaredd ôl-ysgol, tîm chwaraeon. Cafodd 
bywydau plant eu troi ben i waered oherwydd 
COVID. Caewyd yr ysgolion, a arweiniodd at golli 
strwythur a threfn ddyddiol. Gohiriwyd yr holl 
weithgareddau y tu allan i’r ysgol, bu ymdrech 
i gynnal dathliadau diwedd tymor yr ysgol a 
threfnu cyfnodau pontio ar gyfrifiadur neu fel yn 
achos arholiadau, cawson nhw eu canslo’n gyfan 
gwbl. Ers hynny, mae plant wedi dychwelyd i’r 
ysgol gyda’r holl heriau sy’n gysylltiedig â hyn 
a’r angen hunanynysu ar adegau a’r cyfyngiadau 
Lleol a Chenedlaethol eraill. Mae pawb wedi 
cael llond bol, yn teimlo rhwystredigaeth, yn 
orbryderus yn ddig a hefyd yn teimlo ystod eang 
o emosiynau eraill.

Teimlad cymunedol sy’n creu cyd-destun pwysig 
ar gyfer datblygu gwydnwch mewn amgylchiadau 
arferol. Mae’n creu ymdeimlad o agosrwydd, 
pwrpas a rennir, perthyn a hunaniaeth. Mae 
ymdeimlad o gymuned yn ein harbed rhag 
teimlo’n unig ac yn ein helpu gyda thrafferthion 
bywyd. Mae hefyd yn chwarae rôl ganolog o ran 
cynnal hawl plentyn i beidio â chael ei niweidio, 
i gael gofal ac i gael ei gadw’n ddiogel gan fod 
cymunedau’n creu cyfleoedd i’n plant a’n pobl 
ifanc gael eu ‘gweld’ gan bobl eraill. I raddau 

helaeth, nid yw plant wedi eu hystyried yn ystod 
y cyfnod hwn.

Fodd bynnag, nid yw plant yn byw ar eu pennau 
eu hunain, wrth gwrs. Maen nhw’n dibynnu’n 
llwyr ar yr oedolion yn eu bywydau i greu a 
chynnal yr amgylchedd mae ei angen i gefnogi 
eu twf a’u datblygiad. Felly mae’n bryderus ond 
nid yw’n syndod bod mwy o anawsterau iechyd 
meddwl, cam-drin domestig, dibyniaeth ar 
alcohol, tlodi bwyd ac ansicrwydd o ran swyddi 
ymhlith oedolion. A bydd plant sy’n byw yn y 
cartrefi hyn yn teimlo effaith hyn yn enbyd.

Felly, dylem ddisgwyl i blant deimlo’n fwy 
gofidus wrth iddynt geisio deall y teimladau 
cryf y mae’r pandemig wedi eu meithrin a does 
dim amheuaeth y gwelwn ni effaith hyn yn eu 
hymddygiad. Beth bynnag fo ein hoedran ni, 
mae iechyd meddwl yn dibynnu’n fawr ar yr 
amgylcheddau yr ydym yn eu profi wrth gael ein 
geni, wrth dyfu, wrth weithio ac wrth fyw, ac ar 
ein hoedran ac yn 2020, yn fwy nag erioed, rydym 
i gyd wedi gweld effaith cyd-destun ar ein hiechyd 
meddwl.

Ni allwn ni ganiatáu i genhedlaeth o bobl ifanc 
gael eu labelu’n ‘sâl eu meddwl’ oherwydd 
Covid-19. Yn hytrach na hyn, beth am geisio deall 
eu profiadau fel ymatebion arferol i amgylchiadau 
eithriadol. Rhaid i ni fel oedolion sicrhau ein bod 
yn cynnal eu hawliau ac yn hybu eu lleisiau fel y 
gellir ymateb i’w hanghenion, a fydd yn niferus, 
gyda charedigrwydd a thosturi.

Cyd-Awduron:
Dr Rhiannon Cobner, Seicolegydd Clinigol 

Ymgynghorol - Arweinydd dros Gwent, Dr Jen Daffin, 
Seicolegydd Clinigol - Arweinydd dros Gasnewydd

https://www.youtube.com/watch?v=9QuOXXbAJGk&feature=youtu.be
https://www.wicid.tv/youre-not-alone/#lang_choose
https://www.wicid.tv/battle-of-anxiety
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Gwasanaeth Ieuenctid Conwy

 Ein cefnogaeth barhaus i bobl ifanc yn ystod Pandemig Cofid
 Ceri Pritchard, Gweithiwr Lles Prosiect Delwedd Iach, Gwasanaeth Ieuenctid Conwy

Mae clybiau ieuenctid yn chwarae rhan bwysig 
mewn darparu lle cymdeithasol, corfforol 
ac emosiynol i bobl ifanc. Mewn ymateb i’r 
cyfyngiadau, gwnaethom symud ein gwasanaeth 
ar-lein. Roeddem yn anelu i annog gweithgarwch 
corfforol a rhyngweithio cymdeithasol, hyd yn 
oed os yw o bell, i ddarparu lle cymdeithasol 
sydd wir ei angen ar gyfer pobl ifanc. Gwnaethom 
ddechrau ein sesiynau 16+ Zoom, sydd wedi bod 
yn llwyddiant, gyda chyfanswm o ddeg o bobl 
ifanc yn mynychu’r tri sesiwn hyd yma, y cyfan 
rhwng 16-24 oed! Mae’r sawl sydd wedi mynychu’r 
sesiynau wedi mwynhau cymryd rhan yn ein 
cwisiau, heriau a thrafodaethau. Roedd y sesiwn 
mwyaf diweddar wedi’i gynnal ar 2 Rhagfyr a 
chynnwys ymgynghoriad a thrafodaeth am ostwng 
yr oedran pleidleisio.

Rydym wedi parhau i ddarparu sesiynau addysgol 
i bobl ifanc yn yr ardal drwy sesiynau ar-lein ac 
yn yr ysgol. Rydym wedi creu sesiynau ar-lein 
arloesol yn canolbwyntio ar ffordd o fyw iach a 
diodydd egni mae’r disgyblion (ac athrawon!) 
wedi eu mwynhau, yn ddiddorol a buddiol, gyda 
channoedd o bobl ifanc yn bresennol. Roedd 
Gweithwyr Ieuenctid wedi mynychu digwyddiad yn 
ddiweddar mewn Ysgol Uwchradd lleol a darparu 

sesiynau addysg

iechyd a lles gwahanol i ystod o wahanol grwpiau 
blwyddyn, ein nod oedd darparu pecynnau hunan-
gymorth i bobl ifanc oedd yn bresennol. Rydym 
wedi dechrau prosiect achrededig gyda phobl 
ifanc ym Mlwyddyn 10 yn cyfrannu ac adolygu 
detholiad o chwaraeon heb fod yn draddodiadol. 
Mae gweithwyr ifanc hefyd yn ymweld ag ysgolion 
i ddarparu sesiynau ymwybyddiaeth perthynas 
ac iechyd rhywiol a sesiynau diogelwch ar y 
rhyngrwyd, testun sy’n arbennig o bwysig wrth i 
bobl ifanc dreulio mwy o amser gartref ac ar-lein.

Wrth edrych ymlaen at 2021, rydym yn anelu 
i barhau â’r drafodaeth am unigrwydd mewn 
prosiect gydag ysgol uwchradd leol, yn defnyddio 
drama fel ffordd o addysgu am unigrwydd gwledig. 
Rydym yn parhau â’r gwaith yn yr Uned Cyfeirio 
Disgyblion a byddwn yn dechrau ar brosiect 
Mentora Cymheiriaid. Bydd y prosiect hwn yn 
anelu i addysgu, hyfforddi, cefnogi a datblygu 
sgiliau pobl ifanc i fod yn Fentoriaid Cyfoedion 
o fewn Ysgolion Uwchradd yng Nghonwy. Bydd 
ein sesiynau o bell ac estyn allan yn parhau am 
gymaint ag sydd angen.

Gwasanaeth Ieuenctid Conwy

     Yr Effaith Seicolegol ar ein plant mewn Cymru yn y stod Covid-19
      Barbara Nurse, Canolfan Ragoriaeth Therapiwtig New Pathways, Cymru

Mae astudiaethau cynnar yn dangos bod plant 
a phobl ifanc ymhlith y gwaethaf sydd wedi 
eu heffeithio gan y pandemig Covid-19 a’r rhai 
diamddiffyn yn eu plith hyd yn oed yn fwy.

Mae straen, unigrwydd, iselder a gorbryder yr 
heriau mwyaf sy’n wynebu lles meddwl pobl 
ifanc, ac mae’n bosibl y bydd effaith seicolegol y 
pandemig yn para mwy na’r feirws ei hun. Bydd 
y gefnogaeth mae pobl ifanc a phlant wedi ei 
derbyn ers dechrau Mawrth ac yn parhau i’w 
derbyn heddiw nid yn unig yn gwella eu lles 
nawr, ond hefyd yn lleihau effeithiau hirdymor y 
pandemig ar eu lles meddwl.

Ar gyfer Gwasanaeth Ieuenctid Conwy, roedd 
cyfyngiadau Covid-19 yn golygu ein bod wedi 
gorfod addasu ein ffordd o weithio er mwyn 
parhau i gefnogi’r bobl ifanc sy’n defnyddio ac 
angen ein gwasanaeth. Roeddem wedi nodi 
dros 200 o rieni a defnyddwyr gwasanaeth 
diamddiffyn a chynnal cyswllt gyda nhw drwy 
alwadau ffôn drwy gydol y cyfnod clo cyntaf 
ym mis Mawrth a’r cyfnod atal byr ym mis 
Hydref. Roedd y teuluoedd yn gwerthfawrogi’r 
sgyrsiau hyn yn fawr, dywedodd un rhiant “Rwy’n 
gwerthfawrogi’r galwadau gennych yn fawr 
iawn, gan ei fod yn dangos eich bod yn meddwl 
am fy nheulu pan nad yw unrhyw un arall wedi 
gwneud hynny.” Mae wedi bod yn amser dryslyd 
ac ofnus i bobl ifanc, yn ystod ein galwadau ffôn 

roeddem yn gobeithio gallu lleddfu rhywfaint o’r 
pryder drwy wrando ar eu pryderon a chyfleu’r 
sefyllfa’n glir mewn modd addas i’r oedran hyd 
eithaf ein gallu. Dywedodd un person ifanc ‘Rwy’n 
ddiolchgar i staff y Gwasanaeth Ieuenctid am 
gadw mewn cysylltiad yn ystod amser anodd a 
dryslyd, rwy’n ddiolchgar am yr eglurhad ynglŷn â 
chanllawiau Cymru o’u cymharu â Lloegr.”

Rydym wedi cynnal sesiynau estyn allan ar 
draws y sir pan mae cyfyngiadau wedi caniatáu, 
i adael i’r bobl ifanc wybod bod y gwasanaeth 
yn dal yma i’w cefnogi os bydd angen. Mae 
ymgynghoriad wedi cael ei gynnal gyda phobl 
ifanc ynglŷn â’r heriau maent wedi wynebu dros 
y misoedd diwethaf a’u syniadau ar gyfer darparu 
gwasanaeth yn y dyfodol. Roeddem wedi siarad 
gydag ystod o bobl ifanc ynglŷn â’u barn am y 
cyfnod clo a sut maent yn teimlo ar ôl y cyfnod 
clo, y cyfan o ardaloedd gwahanol o Gonwy gan 
amrywio mewn oedran rhwng 14-25 oed. Roedd 
pobl ifanc o dai â chymorth, byw’n annibynnol, 
gofal maeth ac yn byw gyda rhieni. Roedd yn 
cynnwys pobl ifanc yn mynd i ysgol uwchradd, 
coleg, prifysgol, ar fin mynd i’r brifysgol, 
gweithio’n rhan amser a llawn amser a NEET (nad 
ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant). 
Roedd llawer o’r bobl ifanc yn rhoi ymatebion 
manwl, gonest a dilys a edmygwyd.

Mae’r flwyddyn ddiwethaf 2020 wedi gosod 
heriau sylweddol i bawb yn y byd ac mewn 
cymaint o ffyrdd. Mae’r pandemig byd-eang wedi 
effeithio ar deuluoedd, unigolion, busnesau, y 
GIG, yr henoed a bregus yn ogystal â phlant a 
phobl ifanc.

Mae ein gwasanaeth yn New Pathways yn darparu 
cefnogaeth trwy gydol y flwyddyn i blant a 
phobl ifanc sydd wedi profiadu trawma rhywiol. 
Mae’r effaith seicolegol ar bobl ifanc sydd wedi 
bod yn agored i gam-drin wedi’i nodi’n dda yn y 
llenyddiaeth gyfredol. Fodd bynnag, roedd ychydig 
i wybod ar ddechrau’r achos COVID 19, sut y 
byddai bywydau plant a phobl ifanc yn cael eu 
heffeithio.

Fel gwasanaeth rydym wedi gweld cynnydd amlwg 
yn y symptomau sy’n gysylltiedig ag iechyd a lles 
emosiynol plant a phobl ifanc. O ganlyniad i effaith 
cyfyngiadau COVID 19, mae ein plant a’n pobl 
ifanc yng Nghymru wedi cael eu torri i ffwrdd o 
deuluoedd estynedig, ffrindiau a gweithgareddau 
dyddiol gan gynnwys eu haddysg.

Mae cefnogaeth cyfoedion yn arbennig o bwysig i 
bobl ifanc yn eu harddegau ac maent yn dibynnu 
ar eu ffrindiau a’u cyd-ddisgyblion am gysylltiadau 

personol i fwydo eu lles emosiynol. Fodd bynnag, 
oherwydd diffyg cefnogaeth cymheiriaid yn ystod 
cyfyngiadau cenedlaethol a lleol, mae ein data 
wedi dangos cynnydd amlwg mewn lefelau uchel 
o bryder, a straen ymhlith plant a phobl ifanc. 
Rydym hefyd wedi gweld cynnydd amlwg mewn 
syniadau hunanladdol a meddyliau hunanladdol 
gan lawer o blant. Ar ben hynny, mae’n 
ymddangos bod llawer o bobl ifanc wedi dioddef y 
firws ei hun.

Mewn sawl ffordd mae COVID-19 wedi 
adlewyrchu effeithiau ein goroeswyr ifanc o 
drawma rhywiol, yn yr ystyr bod colli eu synnwyr 
o ddiogelwch yn y byd wedi cael effaith enfawr. 
Mae plant a phobl ifanc yn ffynnu ar gynefindra 
ac ymdeimlad o ddiogelwch ond mae Covid wedi 
tynnu hynny oddi arnyn nhw.

Fe wnaeth ein gwasanaeth plant yn New 
Pathways addasu’n gyflym i weithio o bell ar 
ddechrau’r cyfnod cloi cyntaf ym mis Mawrth. 
Trwy addasu ein darpariaeth o wasanaethau, 
roeddem yn gallu darparu rhywfaint o barhad a 
chynefindra i’r grŵp bregus hwn o blant a phobl 
ifanc. Fe wnaethom ni fel tîm addasu’n gyflym i’r 
defnydd o dechnoleg fel Zoom, Microsoft Teams a 
gwaith ffôn i’n galluogi i ni barhau i gynnig 
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ymyriadau therapiwtig.

Roedd y ffordd newydd hon o weithio i ni yn 
cwmpasu nid yn unig gweithio ar y trawma rhywiol 
ond hefyd dwyster cynyddol y symptomau gan 
gynnwys panig, pryder, meddyliau hunanladdol ac 
ofn oherwydd COVID-19.

Roedd gallu osgoi pryder a salwch yn nyddiau 
cynnar y pandemig yn heriol iawn i ni i gyd, yn 
enwedig gan fod effaith COVID-19 yn cael ei 
ddarlledu’n helaeth ar y teledu a’r cyfryngau 
cymdeithasol. Yn sydyn, roedd gan rieni a oedd 
yn aml yr unig berson sefydlog ym mywydau pobl 
ifanc eu pryder cynyddol eu hunain i ddelio ag 
yn ogystal dechreuodd rhai dod ddim ar gael yn 
emosiynol i’w plant wrth iddynt ymdrechu i ddeall 
maint y pandemig.

Yn union fel rydyn ni’n defnyddio blwch Cymorth 
Cyntaf ar gyfer anhwylderau corfforol, mae 
datblygu blwch cymorth cyntaf emosiynol i’n 

cleientiaid ifanc wedi bod yn flaenoriaeth. Mae eu 
help i ddatblygu ffordd i dawelu eu hunain mewn 
eiliadau o banig, gan eu helpu i fynegi eu hofnau 
o amgylch y pandemig, gan eu haddysgu mewn 
ffordd gyfeillgar i blant am COVID-19 wedi dod yn 
yr arferol newydd i ni.

I ni fel gwasanaeth, rydym yn gobeithio y byddwn 
yn parhau i gynnig sefydlogrwydd yn ystod y 
pandemig wrth ddarparu therapi sydd wedi helpu 
i atal effeithiau poenus PTSD sydd heb gael ei 
brosesu. Fel yr awgryma Goleman (1990), trwy 
gynnig ymyriadau therapiwtig, gellir adnewyddu’r 
gylchdaith emosiynol yn yr ymennydd ac mae 
patrymau ymddygiad a meddwl newydd yn 
bosibl. Wrth wneud hynny, rydym yn gobeithio 
cynorthwyo plant a phobl ifanc i fyw bywydau 
mwy iachus, yn gorfforol ac yn emosiynol ar ôl 
Covid-19 ac am lawer o flynyddoedd i ddod.

Hafan Cymru

Mae pryderon ynghylch COVID yn cael effaith 
ychwanegol ar deuluoedd sydd eisoes â 
phroblemau iechyd meddwl. Mae llawer yn 
awgrymu bod COVID yn gwaethygu iechyd meddwl 
aelodau o’r teulu sydd wedi goroesi trawma, a’r 
rhai sy’n dioddef o PTSD4. Mae llawer o blant yn 
pryderu am bryderon eu rhieni, neu’n poeni am 
y rhai sy’n fregus neu angen cael eu gwarchod5. 
Fel oedolion, gallwn ni resymoli ein hofnau i ryw 
raddau, a chael peth cysur o fesurau diogelwch. 
Fodd bynnag, mae’n bosib na fydd plant wedi 
datblygu’r ystwythder meddyliol hwn eto, na 
llythrennedd emosiynol i fynegi eu teimladau.

Gallwn ni helpu i dawelu pryderon mewn nifer o 
ffyrdd. Mae trafod ffeithiau a lleihau’r elfennau 
dramatig yn fannau cychwyn gwych. Annog 
cysylltiadau cadarnhaol ac ymgysylltiad; bod yn 
ymwybodol o’n pryderon ein hunain fel oedolion; 
ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar/ymlacio; cyfyngu 
ar y newyddion rydych chi’n gwrando arno; 
darparu dewisiadau/opsiynau; addysg dda sy’n 
hygyrch; digon o amser yn yr awyr agored. Gall 
ymdeimlad canfyddedig o reolaeth ar faterion 
helpu gorbryder yn fawr. Gallwn ni wneud hyn 
trwy ganolbwyntio ar atebion ac edrych ar beth 
mae gennym ni’r pŵer i’w ‘wneud’, p’un a yw 
hynny’n golygu helpu i atal y feirws rhag ymledu 
neu roi cymorth ymarferol i eraill. Gall tynnu sylw 
â phosau, storïau a gweithgareddau creadigol 
helpu hefyd6,7. Mae’r elfennau hyn yn cael eu 
hyrwyddo yn ein sesiynau prosiect ac rydyn ni’n 
annog eu mabwysiadu yn ystod amser i’r teulu.

Mae defnyddwyr ein gwasanaethau ar draws y 
sefydliad wedi teimlo effaith y pandemig. Mae 
fy rôl innau wedi cael ei chreu mewn ymateb 
i’r effaith ar blant a phobl ifanc 5-18 oed, y 
mae llawer ohonynt yn blant ein defnyddwyr 
gwasanaeth. Mae gweithgareddau chwarae 
strwythuredig yn gyfrwng mwynhad a mynegiant, 
ac yn gyfle i fod yn agwedd ar wahân o’r uned 
deuluol, yn ogystal â rhan o’r cyfan. Celf a chrefft 
creadigol, chwarae rhydd llawn dychymyg a 
gweithgareddau synhwyraidd yw rhai o’r offer 
rwy’n eu defnyddio i ymgysylltu â phlant, sy’n fuan 
yn dechrau sôn am eu teimladau neu eu pryderon, 
ac mae modd eu dilysu, rhoi sicrwydd, a/neu 
eu rhesymoli. Mae chwarae dychmygol a ‘bod 
yn ddwl’ yn adnodd gwych sy’n costio dim; mae 
hefyd yn ffordd wych o losgi egni gormodol. O ran 
cyfyngiadau’r cyfnod clo, rydyn ni wedi datblygu 
darpariaeth o fath newydd sy’n cynnig cymaint o 
ryngweithio o bell â phosib. ‘Mae Dewi’n Dweud’ 
dros Zoom, unrhyw un? Mae ein Prosiect Llesiant 
Plant a Phobl Ifanc hefyd yn rhoi cyfle i rieni 
anadlu a chael ychydig o amser iddyn nhw eu 
hunain, i wrthweithio peth o bwysau’r cyfnod clo.

Gallwch chi gysylltu â’n prosiect ar 07991762451 
neu ar Dudalen Facebook Prosiect Llesiant Plant a 

Phobl Ifanc – Abertawe. I gael cefnogaeth bellach 
ffoniwch Childline 0800 1111, ac i gael cefnogaeth 
yng nghyswllt trais domestig, Llinell Gymorth Byw 
Heb Ofn 0808 801 0800.
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  Gwydnwch yn Wyneb Covid: Adroddiad am heriau a phryderon plant a phobl ifanc 
           yn 2020
  Ashleigh Cullen. Gweithiwr Llesiant Plant a Phobl Ifanc, Hafan Cymru

Does dim modd mesur effeithiau seicolegol 
hirdymor COVID-19 yn gywir ar hyn o bryd. Ond 
mae un peth yn glir i ‘Genhedlaeth Covid’: mae’r 
pandemig wedi achosi gorbryder, pryderon, ynysu 
ac unigrwydd na welwyd mo’u tebyg o’r blaen.

Ar yr wyneb, ymddengys bod plant yn gadarn, 
yn addasu i newid ac yn derbyn rheolau newydd, 
yn bwrw ati gyda’r ‘normal newydd’1. Ond os 
cymerwch chi amser i gael sgwrs gyda phlentyn 
ynghylch sut mae COVID-19 wedi effeithio arnyn 
nhw neu beth maen nhw’n gweld ei eisiau fwyaf, 
efallai bydd yr ateb yn eich synnu. Mae llawer 
yn dweud ‘yr ysgol’, a ‘chwarae normal’. I lawer 
ohonon ni, roedd tyfu i fyny yn troi o gwmpas 
amser chwarae yn yr ysgol. Efallai i ni chwarae 
‘tag’, pêl-droed, rygbi, ‘heddlu a dihirod’, sgipio 
ar yr un rhaff, a mwynhau gweithgareddau eraill 
cyswllt agos. Roedd mynediad cyfartal at addysg yn 
hawl sefydledig; bellach gwelwyd effaith ddramatig 
ar hynny: allai pob rhiant ddim addysgu gartref, 
ac mae anghysondeb yn y ddarpariaeth ar-lein. 
Mae eithrio digidol yn wir yn digwydd; nid pawb 

sydd â chysylltiad â’r rhyngrwyd neu fynediad ar 
liniadur/dabled. Mae pryderon aruthrol ynghylch 
cyrhaeddiad addysgol. I’r plant sy’n gadael yr ysgol 
gynradd, mae pontio i’r ‘ysgol fawr’ yn codi mwy 
o ofn nag fel arfer. Wrth ddychwelyd i’r dosbarth, 
mae’r rhyngweithio wedi newid oherwydd y cadw 
pellter cymdeithasol, y masgiau a’r rheolau llym; 
bu cyfyngu hyd yn oed ar ‘bartïon’ y Nadolig. Mae 
‘cyffwrdd dyrnau’ wedi troi’n ‘gyffwrdd peneliniau’. 
Mae cyfyngu ar amser chwarae ar ôl ysgol; dyw 
ffrindiau ddim yn dod draw ar gyfer ‘amser te’. 
Mae rhieni a rhoddwyr gofal yn pryderu am 
unigrwydd, yn enwedig yn achos plant ifanc2. 

Yn wyneb hyn, mae pryderon teuluoedd wedi 
cynyddu. Mae pryderon ynghylch y posibilrwydd 
o ddal yr haint a’r rheoliadau sy’n cyfyngu wedi 
creu straen yng nghyswllt tasgau beunyddiol. Mae 
mannau chwarae a chanolfannau chwarae meddal 
yn gorfod cau neu dan gyfyngiadau caeth. Yn ystod 
y cyfnod clo, mae ‘cadw’n ddiogel, aros gartref’ 
wedi creu tensiwn rhwng aelodau teuluoedd. Heb 
y ffyrdd blaenorol o losgi egni, mae plant sy’n 
chwarae’n gyffrous yn naturiol yn ychwanegu at 
flinder rhieni; rydw i wedi clywed pethau fel ‘dim 
ond hyn a hyn o ddawnsio gallwn ni wneud gyda’n 
gilydd fel teulu’. Mae’r cyfnod clo wedi golygu bod 
cael munud o lonyddwch yn anoddach. Ac ar ben 
hynny, mae’r ystadegau’n dangos bod galwadau i 
linellau cymorth cam-drin domestig wedi dyblu3. 
Mae rhai plant wedi wynebu’r anawsterau hyn 
gartref, heb eu prif rwydwaith diogelu: yr ysgol. 
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       Covid-19 ac iechyd meddwl a gwydnwch plant
       Victoria English, Ymgynghorydd Iechyd Meddwl/Cydnerthedd/Hyfforddwr

Does dim syndod ein bod ni wedi gweld plant yn 
wynebu heriau i’w hiechyd meddwl a’u gwydnwch ers 
mis Mawrth. Mae’r galw am gefnogaeth gan elusennau 
iechyd meddwl wedi cynyddu’n aruthrol wrth i blant ar 
draws y Deyrnas Unedig geisio ymdopi ag ansicrwydd a 
thrawma byw trwy bandemig byd-eang.

Mewn llai na blwyddyn, mae pobl ifanc wedi goddef 
cyfnodau estynedig pan fu’r ysgolion ar gau, canslo 
arholiadau, brwydro am le mewn prifysgol, ynysu 
gorfodol mewn neuaddau preswyl, a rhagolygon 
swyddi sy’n prysur leihau, a hynny i gyd ochr yn ochr 
â’r unigrwydd cymdeithasol, y pryder ynghylch iechyd 
a’r galar mae pobl o bob oed yn eu hwynebu.

Mae’r cyfnodau clo yn arwain at lefelau uwch o 
drallod, pryder a gorbryder ymhlith pobl ifanc. Mae 
adroddiadau hefyd wedi canfod, wrth i blant dreulio 
mwy a mwy o’u hamser ar-lein, eu bod wedi wynebu 
mwy o seiberfwlio a mwy o bwysau i geisio newid sut 
maen nhw’n edrych neu eu lefelau ffitrwydd i gyd-fynd 
â delfrydau’r cyfryngau cymdeithasol.

Does dim syndod bod pobl ifanc a’u rhieni ar fin torri 
dan y straen.Ond mae yna strategaethau gallwn ni eu 
defnyddio i helpu i leddfu’r straen a lliniaru’r pryder 
a’r iselder a achosir gan y pandemig. Gwnewch amser 
i ofalu amdanoch eich hun, fel eich bod chi mewn 
sefyllfa well i gefnogi’r rhai o’ch cwmpas. Gall sut mae 
oedolion yn teimlo effeithio ar emosiynau plant a 
phobl ifanc.

Ceisiwch gadw at eich trefn arferol, gwybod beth yw 
eich terfynau, dadfriffio gyda chydweithwyr, aelodau 
o’r teulu neu ffrindiau rydych chi’n eu trystio, a cheisio 
gwneud pethau rydych chi’n eu mwynhau er mwyn 
rheoli eich lefelau straen. Yng nghanol holl ddryswch 
COVID-19 a’r llif parhaus o wybodaeth amdano, gall 
cynllunio ar gyfer hunanofal eich helpu i ganolbwyntio, 
gwneud penderfyniadau a chadw’n iach. “Cofiwch 
wisgo eich mwgwd ocsigen eich hun gyntaf, cyn helpu 
pobl eraill!” Mae llawer ohonom wedi clywed y rheol 
bwysig yma ar recordiadau diogelwch wrth hedfan, 
ond mae’n ymadrodd defnyddiol i’n hatgoffa am 
bwysigrwydd hunanofal – os na fyddwch chi’n gofalu 
amdanoch eich hunan, fyddwch chi ddim yn gallu eich 
helpu eich hunan na phobl eraill.

Mae hunanofal yn cyfeirio at y gweithgareddau a’r 
arferion rydym ni’n fwriadol yn dewis eu gwneud 
yn rheolaidd er mwyn cynnal a gwella ein hiechyd 
a’n llesiant. Mae hunanofal yn helpu i atal straen a 
gorbryder. Trwy ymgorffori gweithgareddau hunanofal 
yn eich trefn arferol, mynd am dro neu gymdeithasu 
gyda ffrindiau, er enghraifft, rydych chi’n rhoi cyfle i’ch 
corff a’ch meddwl

orffwys, ailosod ac adfywio, er mwyn i chi fedru osgoi 
neu leihau symptomau straen a phryder.

Mae hefyd yn bwysig modelu ymddygiad da i blant, 
ac elfen o hynny yw gofalu amdanoch eich hun. Pan 
fyddwch chi’n dechrau teimlo bod pethau’n mynd 
yn ormod, ewch i’r bath, yfwch baned o de, ffoniwch 
ffrind, symudwch o gwmpas neu ewch allan am dro, os 
oes modd gwneud hynny’n ddiogel. Bydd hynny’n
eich adfywio, oherwydd os na fyddwn ni’n gofalu 
amdanom ein hunain, byddwn ni’n cael trafferth gofalu 

am eraill.
Pan fyddwch chi’n neilltuo amser i chi’ch 

hunan ac yn rhoi’r bwyd, y gorffwys a’r gweithgarwch 
angenrheidiol i’ch corff, bydd gennych chi fwy o egni 
i ymateb i alwadau eich bywyd beunyddiol – pa mor 
anghyffredin bynnag fyddan nhw. Bydd sicrhau mwy o 
gydbwysedd yn eich trefn ddyddiol yn eich helpu i fod 
yn fwy cynhyrchiol ac yn fwy cadarn yn wyneb y pethau 
sy’n eich rhoi dan straen.

Mae’n bwysig bod rhieni’n rhoi tri pheth – sicrwydd, 
trefn a rheolaeth – i’w plant, a bydd y rheiny o gymorth 
i’w helpu nhw. Gall hyn gynnwys:

· Rhoi sicrwydd iddyn nhw am eu diogelwch. Mae plant 
ifanc eisiau gwybod bod oedolion yn gweithio’n galed 
iawn i gadw pawb yn ddiogel. Fwy na thebyg bydd 
plant hŷn wedi clywed hanesion neu honiadau am y 
feirws, ac efallai byddan nhw’n barod i gael sgyrsiau 
mwy oed-briodol am beth sy’n digwydd a beth sy’n 
cael ei wneud i helpu eu teulu a’u cymuned i ddod 
trwy’r pandemig yma. Er nad oes angen i chi wybod 
yr atebion i gyd, gall siarad trwy bethau eu helpu nhw 
i deimlo’n llai cynhyrfus. Gadewch iddyn nhw wybod 
bod teimlo fel maen nhw yn hollol iawn – p’un a ydyn 
nhw’n ofnus, yn bryderus, yn drist neu rywbeth arall. 
Rhowch wybod iddyn nhw y bydd hynny’n mynd 
heibio, eich bod chi yno iddyn nhw, ac y byddwch chi’n 
dod drwy hyn gyda’ch gilydd. Ar ôl dychwelyd at rai 
o’u gweithgareddau normal, gallai wynebu mesurau 
llymach eto achosi rhwystredigaeth i’ch plentyn. 
Dangoswch eich bod chi’n deall pa mor anodd yw 
hynny, ochr yn ochr â rhoi gwybod iddyn nhw na fydd 
y pandemig yn parhau am byth. Treuliwch amsr yn 
gwneud gweithgaredd cadarnhaol gyda’ch gilydd. Gall 
hynny eu helpu i deimlo’n llai cynhyrfus trwy roi egwyl 
fer o’r cyfan sy’n digwydd iddyn nhw. Mae hefyd yn 
ffordd wych o roi cyfle iddyn nhw drafod eu pryderon, 
heb gael ‘sgwrs fawr’.

· Cadw at drefn reolaidd. Mae amser i gysgu, amser i 
ddeffro, amser i ddysgu ac amser i chwarae. Cadwch 
at y rhaniadau hynny gymaint â phosib. A phan fydd 
pethau’n newid, os bydd rhywfaint o rybudd, rhowch 
wybod i’r plentyn, fel bod modd paratoi’n feddyliol. 
Gall hyd yn oed rhybudd bach helpu plentyn i gael hyd i 
ffordd trwy gyfnod ansicr.

· Rhoi rheolaeth. Mae gwahanol ffyrdd o ymdopi yn 
gweithio i wahanol blant – ymarfer corff, anadlu’n 
ddwfn, symud, amser tawel. Gall pa strategaeth bynnag 
sy’n gweithio wella gallu plentyn i ymdopi â theimladau 
mawr, eu gallu i ddysgu

a’u perthynas â phobl eraill. Anogwch eich plentyn 
i wneud y pethau fydd yn eu helpu nhw pan fydd 
pethau’n anodd iddyn nhw. Bydd hyn yn wahanol i 
bawb – gallai gynnwys pethau fel ymarfer corff neu 
fynd am dro, gwylio hoff ffilm, darllen hoff lyfr, coginio, 
siarad â ffrindiau, tynnu llun neu ysgrifennu.

I grynhoi, gallwn ni wneud llawer i helpu’n plant a’n 
pobl ifanc trwy sicrhau ein bod ni, sy’n rhoi gofal, yn 
gofalu amdanom ein hunain hefyd. Os byddwn
ninnau’n oedolion digynnwrf, sydd â rheolaeth ar ein 
hemosiynau, byddwn ni mewn sefyllfa well i’w helpu 
nhw i gael hyd i ffordd trwy holl gythrwfl Covid-19. Ar 
ben hynny, pan fyddwn ni’n glynu at drefn arferol ac yn 
rhoi sicrwydd, byddwn ni’n darparu lloches i’n plentyn, 
rhywbeth y mae arnyn nhw angen dybryd amdano er 
mwyn gofalu am eu hiechyd meddwl.

       Clywed profiadau rhieni a fu’n derbyn ‘portage rhithwir’ yn ystod pandemig 
       COVID-19

Awdur: Chloe Viney (Gweithiwr Iechyd Meddwl 
Graddedig) o dan oruchwyliaeth Dr Emma Johnston 
(Seicolegydd Clinigol)

Llygad: Tîm Profiad y Blynyddoedd Cynnar, Bwrdd 
Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

CYFLWYNIAD
Yn ystod y pandemig byd-eang, mae gwasanaethau 
ar draws Caerdydd a’r Fro sy’n cefnogi plant a’u 
teuluoedd wedi gorfod addasu i ffordd wahanol o 
weithio. Mae llawer o wasanaethau wedi defnyddio 
platfformau ar-lein ac wedi addasu i weithio gyda 
theuluoedd yn rhithwir, er mwyn parhau i ddiwallu 
anghenion y plentyn. Yn yr un modd, mae teuluoedd 
wedi gorfod addasu hefyd, er mwyn ymgysylltu 
â chefnogaeth i’w plentyn, gan gynnwys rhai ag 
anghenion dysgu ychwanegol (ADY).

Fel gwasanaeth, mae Llygad: Tîm Profiad y 
Blynyddoedd Cynnar, wedi parhau i gefnogi’r 
teuluoedd sy’n rhan o’u gwaith. Mae’r tîm wedi 
mabwysiadu’r ffordd yma o weithio er mwyn cadw 
pawb yn ddiogel yn ystod risg barhaus COVID-19. 
Bydd yr adroddiad hwn yn amlinellu rhai o brofiadau 
rhieni sydd wedi parhau i dderbyn cefnogaeth.

Y GWASANAETH
Mae’r tîm yn cefnogi plant sydd ag anghenion dysgu 
ychwanegol cymhleth a’u teuluoedd i ddeall a 
chael hyd i ffyrdd o ddiwallu anghenion eu plentyn. 
Mae’r tîm yn cefnogi teuluoedd â’u teimladau 
a’u hemosiynau yng nghyswllt eu profiadau, trwy 
gydweithio i helpu teuluoedd i ganfod ffordd ar hyd 
y llwybr maen nhw’n cael eu hunain arno.

PORTAGE
Cyn COVID-19, roedd Portage yn wasanaeth 
ymweliadau cartref oedd yn cynnig cefnogaeth a 
chymorth i deuluoedd sydd â phlentyn cyn-ysgol ag 
Oedi Datblygiadol Cyffredinol/Anabledd Dysgu sy’n 
dod i’r amlwg. Byddai Ymgynghorydd Datblygiad 
Plentyn (CDA) y teuluoedd fel arfer yn ymweld 
bob pythefnos ac yn cefnogi datblygiad y plentyn 
trwy chwarae, gan gofnodi cynnydd ar Restr Gwirio 
Datblygiad Portage. Ers mis Mawrth, mae’r CDAs 
wedi methu cynnig apwyntiadau wyneb yn wyneb, 
ac wedi cynnig ymgynghori dros y ffôn a thrwy fideo 
yn lle hynny.

ADBORTH AR PORTAGE RHITHWIR
Yn ystod mis Medi 2020, bu’r CDAs 
yn cysylltu â rhieni i weld a fydden 
nhw’n barod i siarad ag aelod o’r 
tîm i roi adborth ar eu profiad o 
dderbyn ‘Portage Rhithwir’ ar hyd y 
pandemig. O’r 16 rhiant a gytunodd 

i fod yn rhan o’r gwerthusiad, cafodd 11 (oedd i 
gyd yn fenywod) gyfweliad dros y ffôn. Datblygwyd 
amserlen o gyfweliadau lled-strwythuredig gan 
Arweinydd Clinigol y gwasanaeth, Dr Emma 
Johnston, gyda chwestiynau i gefnogi adfyfyrio ar 
eu profiadau o dderbyn portage trwy blatfformau 
rhithwir fel AccuRx, Attend Anywhere neu alwadau 
ffôn.

Nod yr adborth oedd deall manteision portage 
rhithwir i’r plentyn a’r rhiant, meysydd i’w gwella 
a’u profiadau o fagu plentyn ag anghenion dysgu 
ychwanegol cymhleth yn ystod pandemig COVID-19.

THEMÂU
Nodwyd pum thema allweddol ym mhrofiadau’r 
rhieni:

• Cefnogaeth ymarferol a chyngor
• Cadw mewn cysylltiad
• Cefnogaeth emosiynol
• Lai o gefnogaeth allanol
• Mwy o amser gyda’r teulu

1. CEFNOGAETH YMARFEROL A CHYNGOR

“Mae hi’n mynd allan o’i ffordd i helpu”
Roedd bron yr holl rieni a gafodd gyfweliad yn cael 
bod galwadau ffôn a fideo o gymorth o ran derbyn 
cefnogaeth ymarferol a chyngor. Yn benodol yn 
achos y galwadau fideo, adroddodd y rhieni fod y 
CDA yn gallu rhoi cyngor ac awgrymiadau, gydag 
arddangosiad yn dilyn. Er enghraifft, bu un rhiant yn 
elwa wrth i’r CDA gynnig syniadau fel bwrdd pegiau, 
taflu’r bêl, creu blwch, ac yna dangos iddi sut i 
wneud hynny.

“Maen nhw’n dod i ddeall sut mae gwneud”

Cafodd llawer o rieni adborth cadarnhaol gan y 
CDAs ynghylch yr hyn roedden nhw’n ei wneud, 
yn ogystal â sylwadau ar welliannau a chynnydd y 
plentyn. Roedd yr adborth yma’n “calonogi” rhieni. 
Nododd y rhieni y byddai’r CDA weithiau’n sylwi ar 
rywbeth roedd y plentyn yn ei wneud, ac yn gallu 
cynnig strategaethau ar gyfer yr ymddygiad penodol 
hwnnw.
2.  CADW MEWN CYSYLLTIAD
“Normalrwydd yng nghanol ansicrwydd”

Victoria English Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro
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Un rheswm cyffredin ymhlith rhieni dros benderfynu 
derbyn apwyntiadau ffôn neu fideo oedd er mwyn 
‘cadw mewn cysylltiad’ a chadw ymdeimlad o 
‘normalrwydd’.

“Mae llawer o grwpiau a sesiynau wedi dod i ben, 
felly y ffaith bod y gefnogaeth yn cael ei chynnal 
oedd y peth gorau”

Teimlai llawer o rieni ei fod yn bwysig i’r plentyn 
weld ac adnabod y CDA er mwyn cynnal y berthynas. 
Esboniodd dau riant fod fideo yn gyfle i’r CDA 
gyfathrebu â nhw mewn ffordd weledol, ac i’w 
plentyn, nad yw’n defnyddio geiriau, gyfathrebu 
mewn ffyrdd eraill, e.e. iaith arwyddion.

“Hi (y CDA) yw’r unig berson yn y cyfnod clo sydd 
wedi cadw mewn cysylltiad â fi. Mae gwasanaethau 
eraill wedi tynnu’n ôl. Mae’n braf gallu dal i weld 
rhywun bob pythefnos.”

Roedd rhieni’n gwerthfawrogi’r apwyntiadau 
“rheolaidd” ac arferol. Yn achos un rhiant, 
roedd y ffaith bod llai o ymweliadau ysbyty ar 
gyfer apwyntiadau yn golygu bod ei diwrnod yn 
haws ei reoli. Roedd hi’n teimlo ei bod hi’n gallu 
canolbwyntio ar siarad â’r CDA, ac roedd hi’n llai 
tebygol o ganslo apwyntiadau.

3.  CEFNOGAETH EMOSIYNOL
“Mae wedi fy nghadw i fynd. Rydw i wedi bod dan 
gymaint o straen, ond mae hi (y CDA) wedi bod yn 
eithriadol o gefnogol”

Roedd mwyafrif y rhieni y buon ni’n siarad â 
nhw yn teimlo eu bod nhw wedi cael “sicrwydd” 
a “chynhaliaeth” wrth i’r gefnogaeth barhau. 
Esboniodd un rhiant ei bod hi’n teimlo ei bod hi’n 
“dal yn rhan o bethau” yn hytrach na bod mewn 
“limbo”.

“Mae wedi fy ngwneud i’n llawer mwy gobeithiol 
ynghylch y dyfodol”

Roedd gallu siarad â rhywun, p’un a oedd hynny am 
syniadau neu strategaethau, neu i drafod gwahanol 
broblemau, yn help i lawer o rieni. Roedd gallu codi’r 
ffôn a siarad â rhywun yn helpu’r rhieni i aros yn 
“bositif”.

“Dydw i ddim yn gwybod beth wnawn i hebddi hi”

Roedd rhai rhieni hefyd yn defnyddio’r gwasanaeth 
cwnsela i rieni mae’r tîm yn ei gynnig, ac wedi cael 
bod hynny o gymorth ar hyd y pandemig.

4.  LLAI O GEFNOGAETH ALLANOL
“Caeodd yr holl gefnogaeth i lawr, roedd yn teimlo’n 
eitha unig.

Unwaith dechreuodd portage newidiodd hynny’n 
llwyr”

Oherwydd cyfyngiadau’r llywodraeth, roedd llawer 
o’r grwpiau neu’r gwasanaethau allanol yr oedd 
rhieni wedi bod yn mynd iddynt cyn y pandemig 
heb ailagor.

Mae llawer o rieni wedi cael eu gadael yn teimlo’n 
“ynysig” ac wedi cael trafferth ymdopi gyda phopeth 
gartref. I rai teuluoedd, mae tasgau beunyddiol 
fel siopa am fwyd neu gael cawod wedi troi’n her 
oherwydd eu bod nhw heb gael unrhyw amser 
iddyn nhw eu hunain. Mae rhieni wedi cael bod y 
diffyg cyswllt corfforol a chysur gan ffrindiau a teulu, 
a’r methiant i ryngweithio â phlant a rhieni eraill yn 
“achosi rhwystredigaeth”.

“Mae yna lawer o bwysau ar rieni”

Mae llawer wedi teimlo “pwysau” i gadw eu plentyn 
yn brysur ac wedi’i ddifyrru oherwydd eu bod 
nhw’n methu mynd i wasanaethau fel grwpiau aros 
a chwarae, amser rhigwm a meithrinfa. Teimlai un 
rhiant fod pwysau oherwydd bod disgwyl iddyn 
nhw ddarparu’r un lefel o symbyliad â’r feithrinfa, a 
bod hynny’n effeithio ar ansawdd eu hamser gyda’i 
gilydd fel teulu.

Teimlai un rhiant ei bod wedi elwa mwy yn ystod 
y cyfnod clo oherwydd ei bod yn gallu mynychu 
grŵp cefnogi Syndrom Down ar-lein. Mae hynny’n 
rhywbeth byddai hi ddim wedi gallu mynd iddo oni 
bai am y pandemig oherwydd ymrwymiadau gofal 
plant a gwaith ei phartner.

5.  MWY O AMSER GYDA’R TEULU
“Cael mwy o amser o safon gyda’n gilydd, creu 
cwlwm”

I lawer o rieni, uchafbwynt y pandemig fu gallu 
treulio amser gyda’i gilydd fel teulu. Roedd rhieni’n 
mwynhau gallu mynd allan a mynd am dro. 
Esboniodd rhai mamau fod y ffaith bod eu gŵr 
gartref yn help, gan fod ganddyn nhw fwy o amser 
i chwarae gyda’r plentyn, neu bod gweithio gartre 
wedi rhoi cyfle iddyn nhw wneud pethau eraill, e.e. 
mynd i grŵp ar-lein, gwneud gwaith ymchwil a rhoi’r 
cyngor ar waith.

“Mae ei frawd wedi bod yn ei fwydo, maen nhw 
wedi closio at ei gilydd”

Soniodd un rhiant am y berthynas rhwng plentyn 
a’i frawd, sydd wedi “closio” at ei gilydd oherwydd 
bod gan y brawd fwy o amser i wneud pethau gydag 
e. Teimlai rhiant arall fod eu plentyn yn gallu dysgu 
trwy wylio sibling a chwarae gyda nhw.

Teimlai teuluoedd fod yr amser ychwanegol yma 
gyda’i gilydd yn gyfle iddyn nhw sylwi’n fwy ar 

gynnydd eu plentyn, a’u gweld nhw’n dod ymlaen, 
e.e. rhoi’r gorau i ddefnyddio dymi, dechrau 
defnyddio geiriau i gyfathrebu.

“Tiwnio i mewn yn fwy a bod yn nes at yr holl gamau 
bach o gynnydd”

CRYNODEB
Teimlai bron yr holl rieni eu bod nhw eu hunain 
yn “gweld eisiau” apwyntiadau wyneb yn wyneb, 
ond roedden nhw hefyd yn teimlo bod y plentyn yn 
gweld eisiau cyswllt wyneb yn wyneb. Absenoldeb 
cyswllt corfforol a chwarae oedd un o’r prif resymau 
am hynny, yn ogystal â’r adnoddau ffisegol y byddai’r 
CDA yn dod â nhw i’r ymweliadau cartref, e.e. 
swigod, gêmau. Profiad cyffredin oedd na fyddai 

fideo’n medru cynnal diddordeb y plentyn ond am 
gyfnod byr. Roedd un rhiant yn ansicr faint mwy o 
gynnydd allai ddigwydd drwy fideo yn unig. Fodd 
bynnag, doedd dim ots gan rai rhieni pa ffordd roedd 
y gefnogaeth yn cael ei chynnig (e.e. fideo, wyneb 
yn wyneb, dros y ffôn), cyhyd â bod y gefnogaeth 
yn parhau mewn rhyw ffordd. Awgrymodd un 
rhiant ail-integreiddio ymweliadau wyneb yn wyneb 
mewn ffordd ddiogel, e.e. fideo un wythnos, ac 
ymweliadau cartref yr wythnos nesaf. Awgrymodd 
un hyd yn oed sesiynau awyr agored, neu gwrdd 
mewn man cyhoeddus. Wrth i’r pandemig barhau, 
ac i arferion gwaith gael eu haddasu’n barhaus, 
mae’n bosib iawn y byddwn ni’n datblygu i’r 
cyfeiriadau hynny.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro Cyngor Sir Fynwy

     Pobl ifanc, covid-19 a gorbryder
     Nathan Meredith, Rheolwr Cwnsela Ysgolion a Chymunedau, Cyngor Sir Fynwy

Gorbryder yw’r un o’r ddau bwnc cwnsela mwyaf 
cyffredin ar gyfer pobl ifanc yng Nghymru ers 
2016/17 (Llywodraeth Cymru, 2020). Mae’n thema 
gychwynnol (h.y. pan fydd unigolyn yn cael ei 
atgyfeirio) a hefyd yn brif thema (h.y. yn ffocws ar 
gyfer y gwaith therapiwtig). Nid yw’n syndod fod hyn 
yn wir felly ar gyfer ein gwasanaethau yn Sir Fynwy, 
ac yn ystod y ddwy flwyddyn academaidd ddiwethaf, 
gorbryder yw’r thema fwyaf gyffredin o bell. Eto, 
beth yw ystyr y gair gorbryder, a beth mae’n golygu i 
bobl ifanc ac hyd yn oed i ni fel oedolion sydd yn eu 
cefnogi?

Mae’r amlder o ran y nifer o weithiau y mae’r term 
yn cael ei nodi ar ffurflen atgyfeirio, neu’n cael ei 
amlygu fel y thema fwyaf sylweddol mewn cwrs o 
gwnsela, er yn gywrain iawn, hefyd yn dynodi’r ffaith 
fod y term hwn yn cael ei ddehongli a’i esbonio 
mewn nifer o ffyrdd gwahanol. Fel gair i’n cleientiaid, 
mae gorbryder yn dynodi rhyw fath o bryder sydd 
yn cael ei achosi gan ansicrwydd neu newid. Mae 
bod yn orbryderus hefyd yn medru awgrymu bod 

ein cleientiaid yn cael trafferth anadlu pan maent 
o dan straen neu’n profi’r hyn sy’n cael ei ddisgrifio 
fel ‘pwl o banig’. Mae llawer o’r bobl ifanc yr ydym 
yn gweithio gyda hwy eisoes yn gyfarwydd gyda’r 
berthynas esblygol o orbryder a bygythiad a’r 
tueddiad nodweddiadol o ran fight, flight, freeze, 
friend neu flop fel rhan o’n strategaethau ymdopi 
(Lodrick, 2007). Yn ogystal, mae ein cleientiaid ifanc, 
yn union fel ni’r oedolion, yn ceisio mynd i’r afael 
gyda chwestiynau fel pam wyf yma a beth ydw i am 
wneud gyda’m mywyd a’r diffyg atebion eglur i’r 
fath gwestiynau sydd yn arwain at orbryder sydd yn 
anochel ac wedi ei gysylltu’n agos gyda’r angen sydd 
gennym i “deimlo a gwybod ein bod [ni] yn bodoli”. 
(Sartre, 1980). Mae dyfodiad a pharhad covid-19 yn 
cyflwyno naratif o ddisgwyliadau ac argymhellion 
o ran ein hanghenion iechyd meddwl ein hunain 
a sut y mae modd i ni gefnogi eraill; ac mae’r gair 
‘gorbryder’ yn aml yn rhan ganolog o’r trafodaethau 
yma. Efallai bod gorbryder yn cael ei achosi neu’i 
waethygu yn ystod y pandemig (Fiorillo & Gorwood, 
2020; Sritharan & Sritharan, 2020); efallai ein bod 



Gaeaf 2020/21www.plantyngnghymru.org.uk

18 19

yn teimlo’n orbryderus neu’n profi gorbryder (Anna 
Freud National Centre for Children and Families, 
2020a), neu’n dangos symptomau o orbryder fel rhan 
o’n trafferthion iechyd meddwl yn ystod covid-19 
(Anna Freud National Centre for Children and Families, 
2020b).

A yw meddwl am sut ydym yn defnyddio’r gair 
gorbryder yn medru ein helpu fel oedolion yn y ffordd 
yr ydym yn cefnogi pobl ifanc i ymdopi gyda sgil-effaith 
covid-19?

“Mae Gorbryder Normal yn ymateb i ddigwyddiadau 
bob dydd fel dechrau swydd newydd neu’n mynd 
ar goll ar y ffordd i gyfarfod. Mae’n gymesur gyda’r 
hyn sydd yn ei achosi ac mae modd ei ddefnyddio’n 
adeiladol er mwyn adnabod a delio gyda’r problemau 
sydd yn cael eu hachosi. Mae gorbryder normal yn 
digwydd pan fydd person yn ymateb yn briodol ac yn 
gymesur i ddigwyddiadau bywyd bob dydd” (Iacovou, 
2011).

“Mae Gorbryder Dirfodol yn cyfeirio at y pryder neu’r 
trallod anochel sydd yn deillio o ymwybyddiaeth o’ch 
hun, eich rhyddid neu wrth sylweddoli nad yw bywyd 
yn ddiderfyn. Mae ein gorbryder yn medru dod yn fwy 
gwenwynig os ydynt yn dod ormod o faich” (Iacovou, 
2011).

Mae’r ffordd yr ydym yn meddwl am orbryder a’r 
geiriau yr ydym yn eu defnyddio er mwyn ei ddisgrifio 
yn rhan o broses gylchol lle’r ydym hefyd yn ystyried 
ac yn disgrifio trafferthion bywyd ac yn dewis y ffyrdd 
priodol o ymdopi sydd yn uniaethu neu o ddefnydd 
i ni. Wrth sylwi ar y gwahaniaethau yma rhwng 
diffiniadau gwahanol o orbryder a gwaith ehangach 
Iacovou (2011) ar y pwnc, efallai ein bod am ystyried 
yr iaith a’r strategaethau yr ydym am rannu gyda 
phobl ifanc dros y cyfnod nesaf hwn o’r pandemig.

O fewn ein gwasanaethau a Chymru’n fwy eang, 
bydda’n syndod os nad yw’r data ar gyfer y flwyddyn 
nesaf yn parhau i ddynodi fod gorbryder yn un o’r 
themâu mwyaf cyffredin a leisir gan bobl ifanc sydd 
yn dod i’r 
sesiynau 

cwnsela. Fodd bynnag, pan fyddwn yn ystyried y 
flwyddyn academaidd 2020/2021, a fydd hyn oll yn 
golygu bod meddwl pryderus gan y bobl ifanc yma 
neu a oeddynt angen cymorth i reoli eu patrymau 
anadlu anodd neu ‘byliau o banig’. A oeddynt yn 
ymateb i’r hyn yr oeddent yn ystyried i fod yn berygl 
neu risg, ac a oeddynt yn meddwl am eu bodolaeth 
eu hunain, neu a oedd y gorbryder wedi ei achosi yn 
sgil yr ansicrwydd a grëwyd gan y pandemig? A oedd 
yn symptom o iechyd meddwl gwael neu ai dyma 
oedd y drafferth iechyd meddwl? A oedd gorbryder 
arnynt neu a oedd yn ei brofi?

Nid yw profi gorbryder o reidrwydd yn golygu bod 
angen iechyd meddwl arnynt sydd angen cwnsela, 
ac efallai nad cwnsela yw’r ymateb mwyaf addas ac 
effeithiol. Bydd pobl ifanc, fel sydd yn digwydd i ni fel 
oedolion, yn parhau i brofi gorbryder ar ryw bwynt 
drwy’r amser. Efallai mai’r gefnogaeth fwyaf effeithiol 
yr ydym yn medru cynnig ar hyn o bryd yw dangos ein 
bod ninnau hefyd yn profi trafferthion ac mae’n rhan 
ganolog o’r hyn a olygir i fod yn ddynol - sydd yn fwy 
amlwg mewn pandemig weithiau.
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Cyngor Sir Fynwy

Chwarae ydi’r ffordd 
fwyaf naturiol a 
phleserus i blant 
gadw’n iach a hapus. 
Mae’n gallu cyfrannu 
at well lles i bawb yn 
ystod adegau ansicr. 
Mae chwarae’n 
rhywbeth y bydd plant 
yn ei wneud pryd 
bynnag y maent yn 
cael cyfle. Dyma eu 
ffordd nhw o gefnogi 
eu hiechyd a’u lles eu 
hunain.

Er gwaetha’r straen 
a’r ansicrwydd mae’r 

pandemig coronafeirws yn parhau i greu, bydd plant 
yn dal angen ac eisiau chwarae. Mae chwarae’n helpu 
plant i reoli eu hemosiynau a gwneud synnwyr o’u 
sefyllfa. Yn ystod cyfnodau’n llawn ansicrwydd mae’n:

• helpu plant i adennill ymdeimlad o normalrwydd 
a llawenydd yn ystod profi colled, unigrwydd a 
thrawma

• helpu plant i oresgyn poen emosiynol ac adennill 
rheolaeth dros eu bywyd

• helpu plant i ennill dealltwriaeth o’r hyn sydd wedi 
digwydd iddyn nhw, a’u galluogi i brofi hwyl a 
mwynhad

• cynnig cyfle i blant archwilio eu creadigedd eu 
hunain.

Hyd yn oed os bydd plant weithiau’n ymddangos yn 
ofidus, mae chwarae’n ffordd iachus i blant ddod i 
delerau gyda newyddion ac mae’n rhoi cipolwg i rieni a 
gofalwyr ar sut y maen nhw’n teimlo.

Er mwyn helpu oedolion i gefnogi chwarae’n ystod 
adegau o straen, mae Chwarae Cymru wedi creu rhestr 
o awgrymiadau anhygoel.

Amser
• Os fydd y plant wedi ymgolli yn eu chwarae, 

mae’n iawn gadael llonydd iddyn nhw. Fe ddylech 
wrthsefyll yr ysfa i gychwyn gweithgaredd penodol 
neu ymyrryd a ‘helpu’, oni bai eu bod yn gofyn ichi.

• Gall cael amser i wylio plant yn chwarae eich helpu 
i ddysgu rhywfaint am yr hyn y maen nhw’n hoffi 
ei wneud a rhoi syniad ichi am sut y maen nhw’n 
teimlo am y sefyllfa y maen nhw ynddi.

• Ceisiwch beidio poeni os bydd plant yn dweud eu 
bod nhw wedi diflasu, mae hynny’n iawn. Mae 
llawer o blant wedi arfer gyda’u hamser yn cael ei 
lenwi ac mae diflastod yn brofiad anarferol. Ond 
mae’n brofiad naturiol a phwysig y byddwn ni’n ei 
weld yn aml cyn cyfnod o fod yn greadigol.

• Gwnewch y gorau o’ch amser y tu allan trwy 
werthfawrogi chwarae. Er y byddan nhw’n 
mwynhau mynd am dro neu seiclo, bydd plant yn 
cael y mwyafrif o’u gweithgarwch corfforol wrth 
chwarae. Mae sgwtio, archwilio, neidio a dringo 
ar waliau yn ffyrdd gwych i blant gadw yn actif a 
chael hwyl.

Lle
• Mae llawer o bethau o gwmpas y tŷ fydd yn annog 

y dychymyg a chreadigedd. Ceisiwch adael i blant 
chwarae gyda phethau fel bocsys cardbord, hen 
gynfasau a sosbannau.

• Gwnewch le i chwarae – gan ddefnyddio eitemau 
fel bocs cardbord, clustogau neu gynfasau i 
adeiladu cuddfan fechan, fydd yn gadael i blant 
fod yn dawel a llonydd. Mae hon yn ffordd naturiol 
iddyn nhw ddod i delerau gyda’r hyn sy’n digwydd.

• Ceisiwch ganiatáu ar gyfer chwarae mwy swnllyd, 
a hyd yn oed chwarae dinistriol. Efallai y bydd 
plant am chwarae ymladd, chwalu rhywbeth y 
maen nhw wedi ei greu, neu daro pethau i greu 
sŵn. Mae ymddwyn fel hyn yn eu helpu i ryddhau 
rhwystredigaeth a deall yr hyn sy’n digwydd.

Caniatâd
• Cofiwch fod plant hŷn yn dal angen lle a gofod i 

chwarae hefyd. Efallai y byddan nhw’n swnllyd neu 
efallai y byddan nhw’n mwynhau gwneud pethau 
yr oedden nhw’n arfer eu gwneud yn iau. Gall hyn 
roi teimlad o ddiogelwch iddyn nhw.

• Ceisiwch adael i blant benderfynu sut a beth y 
maen nhw am ei chwarae. Efallai y bydd gwylio 
rhai pethau’n anodd neu’n peri gofid ichi, ond mae 
chwarae ffantasi’n helpu plant i wneud synnwyr o a 
gweithio trwy faterion anodd a gofidus.

• Ceisiwch beidio poeni gormod os yw plant yn 
chwarae ar eu pen eu hunain. Wrth chwarae ar eu 
pen eu hunain, bydd plant yn dechrau adnabod 
eu hemosiynau, eu teimladau a’u meddyliau eu 
hunain, yn ogystal â sut i’w rheoli. Maen nhw 
hefyd yn dysgu i deimlo’n gyfforddus gyda bod ar 
eu pen eu hunain a dysgu ffyrdd i reoli eu diflastod 
ar eu pen eu hunain.

• Trwy chwarae, mae plant yn profi amrywiaeth 
eang o emosiynau’n cynnwys rhwystredigaeth, 
penderfyniad, cyflawniad, siom a hyder a, thrwy 
ymarfer, fe allan nhw ddysgu i reoli’r teimladau 
hyn.

• Ceisiwch ganolbwyntio ar syniadau chwarae heb 
reolau neu rai sydd ddim angen sgiliau penodol. 
Mae’r rhain yn hwyl ar gyfer pob aelod o’r teulu, 
waeth beth fo’u hoed, ac fe fyddan nhw’n helpu i 
basio’r amser mewn ffordd chwareus.

Am fwy o syniadau ar gyfer cefnogi chwarae plant 
ymwelwch â gwefan Plentyndod Chwareus.

Chwarae Cymru

 Cefnogi lles plant trwy chwarae
   Chwarae Cymru

https://www.plentyndodchwareus.cymru/


www.plantyngnghymru.org.uk
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Roedd Meic, y llinell gymorth gwybodaeth, 
cyngor ac eiriolaeth genedlaethol i blant 
a phobl ifanc yng Nghymru, wedi nodi 
cynnydd yn y cysylltiadau yn ymwneud ag 
iechyd meddwl a’r cyfnod clo, ac roeddem 
yn awyddus i glywed lleisiau pobl ifanc ar y 
mater yma.

Yn fis Hydref, ar ôl iddynt ddod i’r arfer â’r 
drefn newydd yn yr ysgol, penderfynom 
ymchwilio sut effaith roedd y cyfnod clo 
wedi’i gael arnynt. Roeddem eisiau deall 
eu safbwynt nhw er mwyn deall y materion 
oedd yn cael effaith arnynt, ac i sicrhau bod 
y gwasanaeth yn cael ei deilwro i ymateb i’w 
hanghenion.

Cynhaliodd Meic arolwg ciplun. Gofynnwyd 
cyfres o 10 cwestiwn yn amrywio o’u 
teimladau am ddychwelyd i’r ysgol yn dilyn 
y cyfnod clo, beth roeddent yn ei fwynhau 
am fod yn ôl, os oeddent yn poeni am 
arholiadau, os oeddent yn hapus gyda’r 
mesuriadau diogelwch yn yr ysgol ayb.

Derbyniwyd nifer o ymatebion diddorol 
ac roedd gan y bobl ifanc farn amrywiol. Y 
prif beth ddysgwyd oedd nad oedd yn fater 
syml o fod yn hapus neu anhapus. Roedd 
emosiynau yn amrywio o hapusrwydd, 
pryder, dicter, iselder a mwy.

Mae Meic wedi cynhyrchu adroddiad 
gyda fideo yn cyd-fynd yn edrych ar 
ddarganfyddiadau’r arolwg, ac mae hwn yn 
cael ei rannu gyda gweithwyr proffesiynol. 
Mae’r adroddiad i’w weld yn adran 
Adnoddau i Weithwyr Proffesiynol ar wefan 
Meic.
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