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Pwy ydyn ni... Ni yw’r Grŵp Cynghori
Pobl Ifanc (YPAG), pobl ifanc â phrofiad o
fod mewn gofal yng Nghymru sydd, fel rhan
o’r elusen hawliau plant NYAS Cymru, yn
ymgyrchu dros newid.

Beth rydyn ni wedi'i wneud...
Rydyn ni wedi gweithio gyda phlant a
phobl ifanc eraill sydd â phrofiad o fod
mewn gofal i rannu ein barn a'n profiadau
gydag ymgeiswyr yn etholiad Senedd
Cymru. Fe gefnogom grŵp ffocws digidol
o 31 o blant a phobl ifanc â phrofiad o fod
mewn gofal o bob rhan o Gymru i
gwblhau arolwg yr oeddem wedi'i
ddylunio. Bu'r arolwg gyrraedd plant a
phobl ifanc â phrofiad o fod mewn gofal
rhwng 12 a 25 oed. Mae ein hoedran yn
bwysig i ni, oherwydd gall y gefnogaeth a
dderbyniwn ddirywio ar benblwyddi
penodol megis 18, 21 a 25.

Pam rydyn ni wedi gwneud
hyn... Fe allwn ni, fel plant a phobl ifanc
â phrofiad o fod mewn gofal, deimlo ein
bod yn cael ein hanwybyddu a'n bod yn
ddi-lais. Yn aml nid oes gennym lawer o
lais yn y penderfyniadau sy'n effeithio ar
ein bywydau ac rydym yn ymwybodol bod
cefnogaeth i ni yn diflannu wrth i ni dyfu'n
hŷn. Rydyn ni am i chi wybod sut rydyn
ni'n teimlo, sut brofiad oedd ein profiad o
fod mewn gofal, a beth yw ein
blaenoriaethau ar gyfer Llywodraeth nesaf
Cymru.
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Dewis o air i ddisgrifio ein profiad o ofal

Pam fod hyn yn bwysig... Gofynnodd ein harolwg i
blant a phobl ifanc â phrofiad o fod mewn gofal ddisgrifio eu
profiad o ofal mewn un gair. Dewisodd bron i hanner yr
ymatebwyr (45%) air a oedd yn awgrymu profiad negyddol yn
gyffredinol, megis ‘ofnadwy’ ac ‘erchyll’. Dewisodd un o bob
pedwar (25%) o blant neu bobl ifanc â phrofiad o fod mewn
gofal air a oedd yn ddifater, megis ‘goddefadwy’ neu ‘iawn’.
Dewisodd bron i 30% o blant a phobl ifanc â phrofiad o fod
mewn gofal air megis ‘anhygoel’ neu ‘gwych’ i ddisgrifio eu
profiad o fod mewn gofal.

Rydyn ni'n haeddu gwell. Rydym yn haeddu plentyndod llawn
a difyr, a chychwyniad i fod yn oedolyn sy'n ein helpu i ddilyn
ein breuddwydion. Mae’n anodd i bob un ohonom grynhoi ein
plentyndod mewn gair, ond mae pob plentyn yn haeddu gwell
na ‘iawn’.
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Yn ein harolwg, gofynnwyd i blant a phobl ifanc â phrofiad o fod mewn gofal ddewis eu prif flaenoriaeth ar
gyfer Senedd Cymru o restr o 22 o wahanol faterion. Roedd gan bob mater ddisgrifiad byr ochr yn ochr ag ef.
Dim ond y materion a ddewiswyd sy'n cael eu harddangos ar y graff isod.

Y mater a nodwyd fel y pwysicaf i blant a phobl ifanc â phrofiad o fod mewn gofal oedd ‘Llais’ - rydym am gael
dweud ein dweud yn y penderfyniadau sy’n effeithio arnom. Rhestrodd un o bob chwech (16%) hwn fel eu prif
flaenoriaeth. Ymhlith y materion eraill a nodwyd gan blant a phobl ifanc â phrofiad o fod mewn gofal oedd:

• Hawliau – rydym eisiau i bob plentyn a pherson ifanc sydd â phrofiad o fod mewn gofal i wybod pa
hawliau sydd ganddyn nhw.

• Lechydmeddwl – rydym eisiau cefnogaeth iechyd meddwl yn ei le ar gyfer pob plentyn neu berson
ifanc sydd â phrofiad o fod mewn gofal sydd ei hangen.

• Gadael gofal – rydym eisiau i'r sawl sy'n gadael gofal fod yn barod am annibyniaeth a meddu ar
rwydwaith cefnogaeth sefydlog os oes angen unrhyw gymorth arnyn nhw.

• Swyddi – rydym eisiau cefnogaeth a chyngor i ddod o hyd i swyddi a gyrfaoedd rydym yn eu caru.

• Cefnogaeth yn y dyfodol – rydym eisiau cydnabyddiaeth na fod effaith y profiad o fod mewn gofal yn
dod i ben yn 18, neu 21, neu hyd yn oed 25.

Mae gan wahanol grwpiau oedran flaenoriaethau gwahanol, ond nodwyd ‘Llais’ fel mater hanfodol i bob
oedran. Mae bob amser yn bwysig i ni gael dweud ein dweud yn y penderfyniadau sy'n effeithio arnom.

Mae ein profiad o'r system ofal yn golygu ein
bod ynwynebu gwahanol heriau i'n cyfoedion.
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Pe bai Naz, 17 oed, yn Brif
Weinidog am ddiwrnod,
byddai'n “rhoi mwy o arian
i’r system gofal
cymdeithasol. Nid oes
digon o grwpiau na
chefnogaeth gan
gymheiriaid i bobl ifanc
sy'n mynd trwy ofal, mae
angen i'wmaterion a'u
lleisiau gael eu clywed.

Pe bai Joseph, 21 oed, yn Brif Weinidog am ddiwrnod,
byddai'n “sicrhau bod pob plentynmewn gofal, waeth beth
fo’i sefyllfa (cartref hir dymor neu dymor byr) yn gallu cael
gafael ar gymorth iechydmeddwl yn HAWDD. Mae cael eu

gwahanu oddi wrth rieni biolegol yn cael effeithiau
hirhoedlog ac er na fydd hyn byth yn newid i'r plentyn, dylid

eu dysgu sut i ymdopi â'r anawsteraumeddyliol ac
emosiynol y byddant heb os yn eu hwynebu. Dylai plant
mewn gofal dderbyn cymorth seicolegol rheolaidd.

Pe bai Isaac, 13 oed, yn Brif
Weinidog am ddiwrnod,
byddai'n “ei gwneud yn haws
i blant pan eu bod yn symud.

Pe bai Parveen, 25
oed, yn Brif
Weinidog am
ddiwrnod, byddai'n
“sicrhau bod pob
plentyn yn derbyn
gofal ac yn hapus.

Pe bai Jules, 16 oed, yn Brif
Weinidog am ddiwrnod,
bydda'n “cael pawb sy'n
ddigartref oddi ar y
strydoedd.

Pe bai Henry, 19 oed, yn Brif Weinidog am
ddiwrnod, byddai'n "sicrhau bod awdurdodau lleol
a’u gwasanaethau cymdeithasol yn gwrando ar bobl
ifanc, eu gofalwyrmaeth a’u rhieni. Oherwydd ni all
ymwneud â'r hyn ymae'r gweithiwr cymdeithasol
neu'r awdurdod lleol yn unig yn ei feddwl. Rwy'n

credu bod llawer o bobl yn teimlo nad oes ganddyn
nhw lais, oherwydd eu bod yn cael eu ffrwyno gan y

rhai sydd i fod i'w cefnogi nhw.

Pe bai Sophie, 26 oed, yn Brif Weinidog am
ddiwrnod, byddai'n “sicrhau bod iechydmeddwl
pawb yn derbyn gofal ac y byddai pawb yn cael y
gefnogaeth sydd ei hangen arnynt waeth pamor
fawr neu fach ymae’r mater yn ymddangos.

Gofynnom i blant a phobl ifanc â phrofiad o fodmewn gofal ledled
Cymru beth fyddent yn ei wneud pe byddent yn Brif Weinidog am y
dydd. Yma, yn ein geiriau ein hunain, yw'r hyn y byddem yn ei wneud…

PebawnynBrifWeinidogam
ddiwrnod,baswnyn…

Newidiwyd enwau i amddiffyn anhysbysrwydd.

Pe bai Angus, 18 oed, yn Brif Weinidog am
ddiwrnod, byddai'n “sicrhau bod plant yn cael
eu cymryd ALLAN o’r cartref maeth gyda

gweithiwr cymdeithasol yn rheolaidd i ofyn am
eu cartref neu eu lleoliad. Nid yw cael sgwrs
mewn ystafell arall yn y tŷ yn caniatáu digon o

le rhwng y plentyn a'i rieni maeth iddynt
ddweud beth sydd ar eumeddwl.

Pe bai Nico, 21 oed, yn Brif Weinidog am
ddiwrnod, byddai'n “sicrhau nad yw plentyn

neu berson ifanc yn cael eu diystyru nac yn cael
eu rhoi mewn llety anaddas oherwydd nad oes
digon o fyw â chymorth ar gael ar yr adegmaen
nhw'n troi'n 18. Nid yw'n ddigon da. Mae gadael
cartref yn ddigon anodd heb y pryder o beidio â

chael lleoliad priodol yn y dyfodol.

Pe bai Sam, 19
oed, yn Brif Weinidog
am ddiwrnod, byddai'n
“gweithio ar greu neu

weithredu polisi sy’n bwysig i
bob person ifanc, ond yn rhoi

pwyslais ar blant a phobl ifanc o
gefndiroedd difreintiedig e.e.

pobl ifanc â phrofiad o
fodmewn gofal,

gofalwyr ifanc, LGBTQ +,
pobl anabl, BAME. Pe bai

Sarah, 21 oed, yn
Brif Weinidog am
ddiwrnod, byddai'n

“caniatáu i blant gynnal
perthynas â'u brodyr a
chwiorydd gymaint â

phosibl oherwydd, y rhan
fwyaf o'r amser, nid yw

unwaith ymis yn
ddigon.



Rydym yn annog pob plaid ac ymgeisydd gwleidyddol i gefnogi ein pum addewid cyn
etholiadau Senedd Cymru 2021:

Rhoi plant yn gyntaf trwy
gyflwyno rôl newydd Gweinidog Plant o
fewn Llywodraeth Cymru. Mae penodi
Gweinidog Plant yn dangos ymrwymiad
at hawliau plant sy'n ganolog i'r broses
genedlaethol o wneud penderfyniadau.

Cefnogi plant ar eu
pennau eu hunain sy'n
ceisio lloches trwy sicrhau eu
hawl i Oedolyn Priodol annibynnol,
cymwys, i gefnogi gydag asesiadau
oedran a darparu cefnogaeth
gofleidiol i gynnal hawliau, hyrwyddo
eu llais a darparu diogelwch. Bydd
mynediad at adnoddau a phobl sy'n
rhannu eu hiaith a'u diwylliant hefyd
yn helpu gyda'u trosglwyddiad i
fywyd yng Nghymru.

Amddiffyn hawliau plant
trwy ymgorffori Confensiwn y
Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r
Plentyn (UNCRC) yn uniongyrchol
yng nghyfraith Cymru. Mae'r
Confensiwn hwn yn sicrhau bod
hawliau plant yn cael eu diogelu
mewn cyfraith ac yn gofyn bod
awdurdodau cyhoeddus yn parchu
hawliau plant ym mhob elfen o'u
gwaith. Rhaid gwneud plant yn
ymwybodol o'u hawliau fel rhan
allweddol o'r gwaith hwn.

Amddiffyn plant a phobl ifanc
coll trwy wneud Cyfweliadau Dychwelyd
annibynnol yn ofyniad statudol pan fo plant
yn cael eu hadrodd ar goll. Mae
Cyfweliadau Dychwelyd yn pennu pam fod
plentyn wedi rhedeg i ffwrdd, yn nodi
unrhyw niwed i'r plentyn neu berson ifanc
tra roedden nhw ar goll, ac yn helpu i
gadw'n ddiogel yn y dyfodol.

Cryfhau iechydmeddwl a
llesiant trwy greu cynnig gweithredol o
eiriolaeth annibynnol ar gyfer pob plentyn
sy'n ymgysylltu â gwasanaethau iechyd
meddwl. Mae cynnig gweithredol yn sicrhau
bod plant a phobl ifanc yn ymwybodol o sut
i gyrchu eiriolwr ar yr adeg gynharaf bosib.
Rhaid hefyd annog plant sydd angen
cefnogaeth i geisio cymorth, tra bod yn
rhaid i oedolion cyfrifol sylwi ar arwyddion
iechyd meddwl.

Nod y ddogfen hon yw annog ymgeiswyr yr holl bleidiau gwleidyddol neu ddim un i wneud ymrwymiad yn eu hymgyrchoedd ar
gyfer etholiadau Senedd Cymru 2021 a fyddai'n cefnogi hawliau plant a phobl ifanc. Nid hyrwyddo na chefnogi unrhyw bleidiau
neu ymgeiswyr gwleidyddol yw nod y ddogfen hon a ni ddylid ei defnyddio at y diben hwn.

Rydymwedi gweithio gyda NYAS Cymru i lunio'r
argymhellion ymarferol hyn ar sut i wella
pethau. Maent yn seiliedig ar ein canfyddiadau
yma ac ymgyrchoedd cenedlaethol NYAS Cymru.
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