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Profiadau Niweidiol

yn ystod Plentyndod 

Digwyddiadau trawmatig penodol sydd

wedi digwydd i rywun o dan 18 oed yw

Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod.

Maent yn cynnwys problemau fel

camdriniaeth gorfforol, emosiynol a

rhywiol, magwraeth mewn cartref lle mae

pobl yn cam-drin cyffuriau neu alcohol,

trais domestig, a rhieni sydd wedi

gwahanu, sydd yn y carchar neu’n dioddef

o salwch meddwl.

Mae atal a lliniaru effaith Profiadau

Niweidiol yn ystod Plentyndod yn thema

drawsbynciol, ac mae'n hanfodol i iechyd a

llesiant cenedlaethau'r dyfodol.

Trwy atal Profiadau Niweidiol yn ystod

Plentyndod, byddem yn lleihau’n sylweddol

ymddygiad niweidiol yng nghenedlaethau'r

dyfodol. Dylai atal fod yn flaenoriaeth, ond

lle mae’r pethau yma wedi digwydd, dylem

ganolbwyntio ar adeiladu gwytnwch a'u

hatal rhag cael eu trosglwyddo trwy’r

cenedlaethau. 

Ers rhyddhau adroddiadau cyntaf Iechyd

Cyhoeddus Cymru ar Brofiadau Niweidiol

yn ystod Plentyndod yn 2015 a 2017 (a

oedd yn cadarnhau pa mor gyffredin yw

Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod

yng Nghymru ac yn ychwanegu categorïau

ychwanegol o esgeulustod emosiynol a

chorfforol), bu cynnydd mawr mewn

gweithgarwch. Mae sefydliadau wedi

hyfforddi staff i fod yn ‘ymwybodol o

Brofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod ’

ac yn wybodus am trawma yn eu gwaith;

mae cynadleddau wedi canolbwyntio ar

Brofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod;

mae rhai o Bolisïau Llywodraeth Cymru

wedi cael eu halinio a Phrofiadau Niweidiol

yn ystod Plentyndod; a gwelwyd

buddsoddiad o £1.2 miliwn i gydgysylltu'r

gweithgareddau hyn dros dair blynedd trwy

sefydlu hwb Cymorth ACE Cymru. Mae

pedwar heddlu Cymru a’u partneriaid wedi

cyflwyno rhaglen waith, gan ddefnyddio

£6.8 miliwn o Gronfa Trawsnewid

Heddluoedd y Swyddfa Gartref i sicrhau

newid systematig mewn plismona a

chyfiawnder troseddol. 
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http://www2.nphs.wales.nhs.uk:8080/PRIDDocs.nsf/815f97434d281f8b80257508003d3986/77d051ad7fad077c80257f370038b0b7/$FILE/ACE%20Report%20FINAL%20(W).pdf


Mae strategaeth gyllidebu a phroses Llywodraeth Cymru ar gyfer gwneud penderfyniadau’n

allweddol wrth sbarduno newid ar draws gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru am eu bod

yn fframio cyfran sylweddol o’r penderfyniadau sy’n cael eu gwneud gan gyrff cyhoeddus.

Pa mor gyffredin yw Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod yng Nghymru a’u

diffiniadau 

Iechyd Cyhoeddus Cymru
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https://youtu.be/XbX4R1hWum8


Dyfodol a ragwelir o ran Profiadau Niweidiol yn ystod

Plentyndod

Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod

Tueddiadau i gadw llygad arnynt:

Rhagfynegiadau posibl at y dyfodol:

Oherwydd natur y pwnc, a’i ehangder, mae’n anodd darogan beth fydd yn digwydd yn y dyfodol

am ei fod yn dibynnu ar nifer fawr o wahanol ffactorau, gan gynnwys newidiadau cymdeithasol,

addysg a newid diwylliannol.

Mae nifer y plant sydd mewn gofal ac ar

gynlluniau amddiffyn plant yn y Deyrnas

Unedig wedi cynyddu ers 2013 ar

gyfradd sy’n uwch na thwf y boblogaeth

o blant.

Yng Nghymru, mae nifer y plant ar y

gofrestr amddiffyn plant oherwydd

camdriniaeth rywiol wedi gostwng 28%

rhwng 2007/08 a 2017/18.  

Yng Nghymru, mae nifer y plant sy’n

derbyn gofal awdurdodau lleol

oherwydd camdriniaeth emosiynol neu

gorfforol neu esgeulustod yn 2019 wedi

cynyddu 6% o gymharu â 2018.

Gwelwyd cynnydd o 83% yn y

troseddau sy’n gysylltiedig â

chamdriniaeth ddomestig a gofnodwyd

yng Nghymru dros y pedair blynedd

diwethaf (ond gallai hyn fod am fod

cofnodion gwell yn cael eu cadw).

Yng Nghymru, mae’r gyfradd o bobl o

dan 18 oed sy'n cael eu derbyn am

anhwylderau sy’n gysylltiedig yn

uniongyrchol ag alcohol bob blwyddyn

yn gostwng. Mae'r defnydd o alcohol

gan oedolion o dan 45 oed yng

Nghymru yn gostwng hefyd. 

 

 

 

 

Bydd cyllidebau gofal cymdeithasol yn

parhau i fod yn annigonol i ddiwallu’r

galw, gan achosi darpariaeth lai o ran

gwasanaethau sy'n atal argyfyngau

mewn teuluoedd.

Rhagwelir y bydd tlodi plant cymharol

yn y Deyrnas Unedig yn codi i 36% yn

2021-22.

Rhagwelir y bydd cyfraddau ysgariad yn

y Deyrnas Unedig yn gostwng 5% o

fewn deng mlynedd.

Rhagwelir y bydd cam-drin alcohol yn

lladd 210,000 o bobl rhwng 2012 a

2032.

 

 

 

Mae marwolaethau oherwydd gwenwyn

Cyffuriau yng Nghymru a Lloegr wedi

bod yn cynyddu ers 2012, gan gyrraedd

4,359 o farwolaethau yn 2018. Dyma'r

nifer uchaf a'r cynnydd blynyddol

mwyaf ers i'r gyfres amser ddechrau ym

1993. Mae Cymru wedi gweld cynnydd

o 84% mewn marwolaethau sy'n

gysylltiedig â chyffuriau dros y degawd

diwethaf.
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https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmcomloc/1638/1638.pdf
https://www.csacentre.org.uk/documents/scale-and-nature-update-2019/
https://www.csacentre.org.uk/documents/scale-and-nature-update-2019/
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/articles/childabuseextentandnatureenglandandwales/yearendingmarch2019
https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-50565513
https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-50565513
http://www.arsyllfaiechydcyhoedduscymru.wales.nhs.uk/trosolwg-alcohol
http://www.arsyllfaiechydcyhoedduscymru.wales.nhs.uk/trosolwg-alcohol
https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-politics-46362871
https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/social-care-crisis-uk-children-figures-per-day-a7995101.html
https://llyw.cymru/tueddiadaur-dyfodol-2017?_ga=2.250032454.1598103475.1588243174-2004175233.1564500188
https://marriagefoundation.org.uk/wp-content/uploads/2018/12/MF-paper-Less-family-breakdown-FINAL.pdf
https://www.nhs.uk/news/food-and-diet/alcohol-could-kill-210000-in-next-20-years/
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/bulletins/deathsrelatedtodrugpoisoninginenglandandwales/2018registrations
https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-49361709


Yn 2050, bydd Cymru’n wlad lle mae pawb yn

deall sut y gall plentyndod lunio cwrs

bywydau pobl, a thaw'r profiadau sy'n ein

cysylltu ni yw'r rhai mwyaf gwerthfawr o ran

ein hiechyd, ein llesiant a'n gallu i ffynnu fel

unigolion a chymunedau yn y dyfodol. Bydd

cariad a charedigrwydd yn cael eu cefnogi a'u

hyrwyddo ar lefel polisi cyhoeddus. Bydd

Cymru’n gosod pwys mawr ar ddatblygu

sgiliau datrys problemau, llythrennedd

emosiynol a chysylltiadau cymunedol. (Cymru

o Gymunedau Cydlynus a Chymru

Lewyrchus)

Y Weledigaeth - Cymru

heb Brofiadau Niweidiol yn

ystod Plentyndod

Bydd ysgolion yn amgylcheddau sy’n

seicolegol wybodus a bydd cwricwlwm

newydd yn cynorthwyo athrawon a chymuned

ehangach yr ysgol i gydnabod ac ymyrryd er

mwyn atal a lliniaru Profiadau Niweidiol yn

ystod Plentyndod. Bydd rhieni, teuluoedd a'r

pentref y mae'n ei gymryd i fagu plentyn yn

cael eu gwerthfawrogi am eu gwaith. Bydd

absenoldeb i rieni’n cael cefnogaeth dda,

bydd y Cynnig Gofal Plant yn hael, bydd y

gefnogaeth i rieni ac addysg yn fywiog, yn

amrywiol ac yn hygyrch i bawb, nid dim ond

i'r rheini sydd ar drothwy argyfwng neu'r rhai

sy'n gallu talu am therapi. (Cymru Lewyrchus

a Chymru sy’n Fwy Cyfartal)

Alexandra Fitzgerald, Academi

Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol 

“Mae Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod

a’u heffeithiau ar fywyd ac ymddygiad unigolyn

yn cael eu deall yn well gan amryw o

asiantaethau gwahanol a’r cyhoedd ar led.

Rwy'n credu bod hwn yn gam cadarnhaol i

gyfeiriad lleihau nifer y bobl sy'n dioddef o

Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod. Fy

ngobaith yw y byddwn ni’n parhau i symud i'r

cyfeiriad hwn ac yn codi ymwybyddiaeth

bellach am Brofiadau Niweidiol yn ystod

Plentyndod a'u heffeithiau. " 

Bydd plant a phobl ifanc yn deall sut beth yw

perthynas iach.

Mae'r rhaglen ‘Safe Dates’ yn UDA , yn

cael ei chyflwyno i bobl ifanc mewn

ysgolion fel arfer i hyrwyddo gwytnwch ac

amddiffyn rhag trais gan bartner agos. Ei

nod yw codi ymwybyddiaeth, cynyddu

gwybodaeth, newid stereoteipiau

rhyweddol a herio normau trais. Yng

Nghymru bydd gofyniad i ddarparu addysg

ar berthnasoedd iach eisoes sy’n rhan o'r

cwricwlwm newydd yn pennu llwybr clir

tuag at gyflawni hyn. Bydd teuluoedd,

gweithleoedd a chymunedau yn datblygu

ffocws ar iachâd yn naturiol gan alluogi

pobl i fod yn ymwybodol, deall a mynd i'r

afael ag effaith hanes eu bywyd, cyn

iddynt ddod yn rhieni.

Mae'r rhaglen Partneriaeth Nyrsys Teulu

(FNP) yn Lloegr yn rhaglen ataliol sy'n

seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer menywod

ifanc bregus sy’n dod yn famau am y tro

cyntaf gyda'r nod o'u cynorthwyo i gael

beichiogrwydd iach, gwella iechyd a

datblygiad eu plant a chynllunio eu dyfodol

eu hunain. 

Start4Life - Dan arweiniad Iechyd

Cyhoeddus Lloegr, mae’r rhaglen hon yn

cynnig cyngor ac arweiniad ymarferol i

ddarpar-rieni a theuluoedd â babanod a

phlant dan bump oed, i’w cynorthwyo i

fabwysiadu ymddygiad iach a meithrin

sgiliau magu plant.

Mae'r Bartneriaeth ‘Better Start’ yn

Blackpool yn tynnu teuluoedd, cymunedau

a sefydliadau o'r sectorau cyhoeddus,

preifat a’r trydydd sector ynghyd. Eu nod

yw trawsnewid dyfodol plant trwy eu

galluogi i gael popeth sydd ei angen

arnynt i ddatblygu’n iach yn ystod tair

blynedd gyntaf eu bywydau, a bod mewn

sefyllfa gref i ddechrau ysgol.
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https://www.bangor.ac.uk/news/documents/RespondingToACEs-PHW2019-welsh.pdf
https://fnp.nhs.uk/
https://www.nhs.uk/start4life/
https://blackpoolbetterstart.org.uk/centre-for-early-child-development/
https://www.fyidirectory.co.uk/kb5/blackpool/directory/service.page?id=oNgMRF8DiV8


Bydd plant a phobl ifanc yn gallu cyrchu

clybiau a grwpiau sy'n eu galluogi i archwilio

eu doniau a phrofi bod yn rhan o lwyth yn

rhwydd. Bydd hyn yn bosibl am y bydd pobl

yn gwirfoddoli ac yn buddsoddi eu doniau’n

lleol, fel cyfrwng i gysylltu a meithrin plant a

chymunedau. (Cymru o Gymunedau

Cydlynus)

Caiff pob cymuned a lle eu hadeiladu â

mynediad at fannau gwyrdd a chyfleoedd ar

gyfer teithio llesol a chymryd rhan mewn

chwaraeon a gweithgaredd cymunedol mewn

golwg, a fydd yn lleihau anghydraddoldeb ac

yn helpu i liniaru effaith Profiadau Niweidiol yn

ystod Plentyndod. Bydd cynllunio defnydd tir

yn sicrhau ein bod yn adeiladu lleoedd

cynhwysol ac integredig sy'n dileu'r

gwahaniad sydd yna rhwng cymunedau

difreintiedig a chymunedau cyfoethog. Bydd

pawb, dim ots o ble maen nhw'n dod, yn

anadlu aer glân. (Cymru sy’n Fwy Cyfartal,

Cymru Iachach, Cymru Lewyrchus)  (Gweler

hefyd yr adrannau ar Gynllunio a

Thrafnidiaeth ym Mhennod 5 am ragor o

wybodaeth.)

Bydd cymunedau'n egnïol ac yn buddsoddi

ynddynt eu hunain ac mewn cefnogi ei gilydd.

O ganlyniad, bydd yna lai o alw am

wasanaethau cyhoeddus, gan ganiatáu i'r

cyllid sy'n cael ei wario ar ddelio ag ôl-

effeithiau Profiadau Niweidiol yn ystod

Plentyndod ar hyn o bryd, gael ei wario mewn

meysydd allweddol eraill fel addysg a

diwylliant. (Cymru Lewyrchus)

Mae partneriaeth yr NSPCC Together for

Childhood yn datblygu dull sy’n seiliedig ar

le o atal camdriniaeth, sy’n ceisio mynd i’r

afael â phroblemau’n lleol trwy

integreiddio cymunedau, teuluoedd,

gweithwyr proffesiynol a gwasanaethau.

Mae'r dull sy'n seiliedig ar le wedi'i

gynllunio i feithrin capasiti cymunedol,

clustnodi anghenion lleol, a defnyddio

nifer o bwyntiau mynediad i fynd i'r afael â

phroblem sydd ei hun fel arfer yn

amlochrog. 

Yng Nghymru, crëwyd Hwb Cymorth ACE

fel rhaglen waith o dan bartneriaeth Cymru

Well Wales. Wedi'i ariannu gan Lywodraeth

Cymru, mae'n rhannu arbenigedd ar fynd

i'r afael ag Profiadau Niweidiol yn ystod

Plentyndod a datblygu dull o weithredu’n

seiliedig ar system gyfan sy'n ymwybodol

o drawma gyda'r nod o gynorthwyo cyrff

cyhoeddus, y gymuned a’r gymdeithas i

feithrin cenedl sy'n ymwybodol o

Brofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod .

Mae’r hwb wedi ymrwymo i bartneriaeth

gyda’r system cyfiawnder troseddol trwy

secondiad rhan-amser gyda Gwasanaeth

Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi yng

Nghymru.

Nod y Rhaglen Troubled Families (Lloegr)

yw cefnogi teuluoedd â phroblemau

niferus, gan gynnwys troseddu, ymddygiad

gwrthgymdeithasol, triwantiaeth,

diweithdra a phroblemau iechyd meddwl.

Yr awdurdodau lleol sy’n clustnodi

'teuluoedd cythryblus' yn eu hardal ac

maent fel arfer yn aseinio gweithiwr

allweddol i weithredu fel un pwynt cyswllt

ar eu cyfer.

Bydd yr holl wasanaethau ymwybodol o

drawma a chaiff ymddygiad ei ystyried yng

nghyd-destun profiadau bywyd unigolyn a'r

hyn y mae'n ei olygu iddyn nhw. Ni fydd

gwasanaethau iechyd cymdeithasol a

gwasanaethau eraill yn gweithio ar wahân

wrth ei gilydd ac yn trin un agwedd benodol

ar y broblem yn unig, ond yn hytrach yn trin yr

unigolyn cyfan, gan ddileu’r angen am sawl

gweithiwr cymdeithasol a ‘lleoliad’.
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http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/888/ACE%20&%20Resilience%20Report%20(W_final2).pdf
https://www.nspcc.org.uk/keeping-children-safe/our-services/together-for-childhood/
https://www.aceawarewales.com/croeso
https://www.cymruwellwales.org/hafan
https://www.family-action.org.uk/troubled-families/


Defnyddir diwylliant fel gollyngfa, sy'n

caniatáu i blant a phobl ifanc fynegi eu hunain

a theimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi.

Trwy ddiwylliant, caiff plant gyfle i ddelio'n

fwy effeithiol â'r hyn maen nhw'n mynd

drwyddo, a thrwy hynny greu oedolion mwy

gwydn. (Cymru â Diwylliant Bywiog lle mae’r

Gymraeg yn Ffynnu)

Bydd ysgolion gofalgar wrth galon pob

cymuned, gan ddod yn lleoedd sy'n perthyn i'r

plant a'r teuluoedd sy'n byw yno. Bydd

ysgolion yn mynd y tu hwnt i gyflawni'r

cwricwlwm a chyrraedd targedau o ran

canlyniadau arholiadau, a byddant yn

cydnabod na all unrhyw blentyn ddysgu, na

datblygu i fod yn oedolyn a all gynnig yr un

peth i'w blant, heb ddiogelwch a chysylltiad.

(Cymru Lewyrchus a Chymru Iachach).

(Gweler yr adran ar Sgiliau ym Mhennod 5 am

ragor o wybodaeth)

Mae’r rhaglen Big Brothers Big Sisters yn

gweithredu mewn sawl gwlad (gan

gynnwys UDA, Awstralia, Canada, India, a

Seland Newydd). Fe'i cyflwynir mewn

cymunedau a'i nod yw darparu esiampl

gadarnhaol i blant. Mae'r rhaglen wedi

arwain at well cysylltiadau teuluol ac â

chyfoedion a llai o drais a defnydd o

alcohol a chyffuriau. Mae cynlluniau peilot

tebyg yn cael eu treialu yng Nghymru. Er

enghraifft rhaglen Near Peer Coaching

Elevate ym Mro Morgannwg a Chaerdydd.

 

Bydd diwylliant chwaraeon a gweithgarwch

corfforol ar gael i bawb, beth bynnag fo'u

cefndir cymdeithasol. Bydd pob plentyn yn

cymryd rhan mewn chwaraeon ac yn cymryd

rhan mewn digwyddiadau diwylliannol a bydd

y gwasanaethau hyn yn ymwybodol o

Brofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod  a’u

ffocws fydd rhoi lle diogel iddynt ac oedolion

dibynadwy i droi atynt. (Cymru â Diwylliant

Bywiog lle mae’r Gymraeg yn Ffynnu, Cymru

sy’n Fwy Cyfartal) Gweler yr adran ar Gymru â

Diwylliant Bywiog lle mae’r Gymraeg yn

Ffynnu ym Mhennod 3 am ragor o

wybodaeth).

Bydd gwasanaethau'n cael eu hailgynllunio i

fod yn berthynol i'w craidd, gan gydnabod y

ffenestri euraidd o gyfle ar gyfer iachau a

newid cyrsiau bywyd. Bydd y gweithlu'n

teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi a'u

buddsoddi ynddynt a bydd plant yn gallu

adeiladu perthynas hirdymor gydag oedolion

dibynadwy, gan dorri'r cylch o ' ACEs ' ar

gyfer eu plant. (Cymru Lewyrchus a Chymru

Iachach)
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http://www.bbbsi.org/
https://www.bangor.ac.uk/news/documents/RespondingToACEs-PHW2019-welsh.pdf
https://elevate.community/near-peer-coaching/


Mae Addysg yr Alban wedi datblygu

teclyn, Cymhwyso Anogaeth fel dull ysgol

gyfan i gynorthwyo hunan-arfarniad dulliau

meithrin mewn ysgolion a lleoliadau

addysg gynnar a gofal plant.

 

Yn 2017, treialodd Llywodraeth yr Alban

flychau Babanod : sef rhoi blwch o

eitemau hanfodol, fel dillad, cewynnau a

llyfrau, i bob babi newydd-anedig. Mae

pob blwch hefyd wedi'i gynllunio i fod yn

lle addas i’r babanod gysgu. Mae'r rhaglen

newydd hon yn seiliedig ar gynllun 'pecyn

mamolaeth' y Ffindir sydd wedi bod yn

rhedeg ers 1938.

 

Mae Cwrt Brenhinol Lerpwl yn cydweithio

â Heddlu Glannau Mersi a Chomisiynydd

Heddlu a Throseddu Glannau Mersi ar

Terriers: sef prosiect theatr sy'n adrodd

hanesion anodd pobl ifanc yn tyfu i fyny

gyda gwahanol Profiadau Niweidiol yn

ystod Plentyndod. Cafwyd bod hwn yn

ddull effeithiol o atal troseddau ac mae

wedi llwyddo i leihau troseddau gynnau ar

Lannau Mersi.

 

Mae Talaith Washington yn UDA wedi

blaenoriaethu gwaith i asesu a deall pa

mor gyffredin yw Profiadau Niweidiol yn

ystod Plentyndod  yn ei phoblogaeth o

oedolion, a defnyddio hyn i lywio camau

ataliol. Maent wedi cefnogi gwaith i gasglu

data ar Brofiadau Niweidiol yn ystod

Plentyndod  ar gyfer eu talaith unigol, ac

wedi defnyddio eu data i fwydo

ymdrechion atal mewn pob math o arenâu

- er enghraifft, newid sut mae troseddwyr

ifanc yn cael eu trin yn y system

gyfiawnder, a datblygu menter Ysgolion

Tosturiol sy'n cefnogi plant sydd wedi eu

heffeithio ac yn cryfhau teuluoedd.

Rhywbeth o’r gorffennol fydd llafur plant a

bydd plant yn cael eu haddysgu yn gynnar am

brynu cyfrifol a chynhyrchu moesegol, a fydd

yn eu cynorthwyo i ddeall eu lle yn y byd a

theimlo'n fwy cysylltiedig (Cymru sy’n Gyfrifol

ar lefel Fyd-eang)

Bydd mynd i'r afael â phresenoldeb ac

effeithiau Profiadau Niweidiol yn ystod

Plentyndod yn rhoi'r dechrau gorau mewn

bywyd i bob plentyn, yn lleihau

anghydraddoldebau o ran iechyd a sgiliau

rhwng ardaloedd a chymunedau, a lleihau

neu hyd yn oed ddileu tlodi yn yr hirdymor.

Rhywbeth o’r gorffennol fydd marwolaethau

plant oherwydd amddifadedd ac Profiadau

Niweidiol yn ystod Plentyndod. (Cymru sy’n

Fwy Cyfartal, Cymru Lewyrchus, Cymru

Iachach)

Bydd mynd i'r afael ag Profiadau Niweidiol yn

ystod Plentyndod yn lleihau arferion afiach fel

yfed, smygu a defnyddio cyffuriau yn

sylweddol hefyd. Bydd yn lleihau ymddygiad

treisgar ac arwain at ostyngiad mewn

troseddu a charcharu ac yn arwain at lai o alw

am wasanaethau cyhoeddus (Cymru o

Gymunedau Cydlynus a Chymru Iachach)

Bydd pobl yn fwy iach ac ni fyddant bellach

yn fwy tebygol o ddatblygu salwch hirdymor

(fel clefyd yr afu a'r galon) oherwydd eu

profiadau o Brofiadau Niweidiol yn ystod

Plentyndod. Bydd problemau iechyd meddwl

ymysg plant ac oedolion yn gostwng yn

sylweddol (Cymru Iachach) 

Bydd ymyraethau diwylliannol ac ieithyddol yn

cael eu gwerthfawrogi fel mecanweithiau ar

gyfer newid cymdeithasol, a chânt eu gweld

fel teclynnau allweddol i fynd i’r afael â newid

ysbrydoledig (Cymru â Diwylliant Bywiog lle

mae’r Gymraeg yn Ffynnu)
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I gyfrannu at y weledigaeth hon, rydw i

wedi:

 

Gweithio gydag eraill i sicrhau cefnogaeth

y Llywodraeth i’r Hwb Cymorth ACE;

 

Cynghori Byrddau Gwasanaethau

Cyhoeddus ar y camau i’w cymryd i fynd

i’r afael ag Profiadau Niweidiol yn ystod

Plentyndod;

 

Monitro cynnydd a chynnig

cyngor i gyrff cyhoeddus ar fynd i’r afael

ag Profiadau Niweidiol yn ystod

Plentyndod;

 

Cyflwyno ‘Lab Byw’ â’r nod o denu gwell

ymatebion i Brofiadau Niweidiol yn ystod

Plentyndod o fewn Bwrdd Gwasanaethau

Cyhoeddus Cwm Taf.

Amanda Mills, USCDCP

University of Salford Press Office

Cronfa arloesi i helpu plant yfwyr dibynnol

- pecyn o fesurau gan Lywodraeth y

Deyrnas Unedig yw hwn â’r nod helpu i

glustnodi plant sydd mewn perygl yn gynt,

a gwella mynediad at gefnogaeth a

chyngor i blant a rhieni. Mae’n darparu £

4.5 miliwn o gyllid i helpu rhyw 200,000 o

blant yn Lloegr sy'n byw gyda rhieni sy'n

ddibynnol ar alcohol, a datblygu

ymyraethau i leihau gwrthdaro rhwng

rhieni o fewn y teuluoedd hynny.
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Mae gwrando ar yr hyn y mae pobl yn ei

feddwl a'i gredu yn rhan bwysig o

ymgyfraniad. Dyna pam, yn yr adran hon, rydw

i am roi blas o'r hyn y mae pobl wedi'i

ddweud wrthyf ers dechrau fy nghyfnod yn y

swydd, ac mewn perthynas â’r adroddiad

hwn.

Canfyddiad pobl o

Brofiadau Niweidiol yn

ystod Plentyndod

Mae gwasanaethau'n dueddol o gael eu

creu a'u darparu o’r pen i lawr lle dylent

weithredu o’r gwaelod i fyny a chael eu

llywio gan defnyddwyr gwasanaethau.

Mae angen sicrhau bod gwell cydweithio

rhwng gwasanaethau a llwybrau.

Bu gostyngiad mewn cyfleusterau yn y

gymuned fel gwasanaethau ieuenctid ac

mae hyn yn cael effaith negyddol ar bobl

ifanc.

Dylai fod yna gydnabyddiaeth o’r rôl y gall

gweithgareddau diwylliannol ei chwarae.

Mae cwmpas achosion ac effeithiau

Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod

yn eang.

Maen nhw'n credu bod rhai cylchoedd

demograffaidd mewn mwy o berygl o brofi

Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod

neu o syrthio rhwng y bylchau rhwng

gwasanaethau, fel y rhai sy'n llai sefydlog

yn ariannol, yn dioddef problemau iechyd

meddwl, teuluoedd y Lluoedd, plant sy'n 

 

 

 

 

 

Er na chyfeiriodd y rhan fwyaf o'r adborth yn

yr achlysuron a gynhaliais a Llwyfan y Bobl at

Brofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod yn

benodol, cafwyd sylwadau a safbwyntiau sy'n

berthnasol i blant, eu profiadau cynnar, rhieni,

torri cylchoedd rhwng cenedlaethau, a

phwysigrwydd gwasanaethau amenedigol.

Mae gwasanaethau'n gweithredu ar adegau o

argyfwng ac yn y tymor byr, yn hytrach nag

mewn ffyrdd ataliol ac yn y tymor hir.

Mae yna ddiffyg data ar ddemograffeg ac

'olrhain' siwrneiau unigolion.

Mae yna fylchau o ran pobl ifanc yn gallu

adnabod esiamplau da / oedolion

dibynadwy.

Dylai fod mwy o gefnogaeth yn y

blynyddoedd cynnar ac ar gyfer pobl ifanc,

yn enwedig mewn perthynas â gwytnwch

meddyliol ac emosiynol. 

derbyn gofal, a theuluoedd duon ac Asiaidd a

lleiafrifoedd ethnig.
 

 

 

"Rwy'n credu mai'r broblem bwysicaf sy'n

wynebu Cymru ar hyn o bryd yw sut y gallwn

chwalu’r cylch trosglwyddo tlodi rhwng

cenedlaethau. Dim ond trwy ganolbwyntio ar

arwyddocâd gwasanaethau amenedigol yng

Nghymru i geisio torri'r cylch o arddulliau

ymlyniad 'ansicr' ac  ‘anhrefnus' sy'n cael eu

trosglwyddo o genhedlaeth i genhedlaeth y

gellir cyflawni'r gwaith yma. Mae'r gwaith yma’n

allweddol am y bydd yn cynorthwyo pob plentyn

sy’n cael ei eni yng Nghymru i gael rhywfaint o

'wytnwch' a fydd yn eu cynorthwyo i oresgyn yr

holl Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod  a

all ddod i’w rhan. Ni allwn newid yr amgylchedd

y mae plant yn cael ei eni iddo, ond gallwn eu

cynorthwyo i ymdopi ag e’n fwy effeithiol, trwy

feithrin gwytnwch. 
 

Mae'r gred/persbectif/ymdeimlad nad yw rhai

pethau mewn bywyd ar eu cyfer nhw, e.e.

addysg, tai, cyflogaeth ac ati, yn rhywbeth y mae

angen ei chwalu. Dim ond gyda phlant sydd â'r

gwytnwch i dorri trwy rwystrau cymdeithasol

am yr hyn y gallant ei ddisgwyl yn eu bywydau,

y bydd mwy o blant yn manteisio ar addysg ac

yn cael galwedigaethau mwy dilys yn eu

cymunedau. Gwyddom fod iechyd meddwl yn

fater o bwys yn yr ardaloedd yng Nghymru lle

mae lefelau uchel o amddifadedd, diweithdra,

cyrhaeddiad addysgol isel, troseddu,

camddefnyddio sylweddau, ac ati. Trwy feithrin

gwytnwch ymhlith plant Cymru, gall

gwasanaethau amenedigol helpu hefyd i bontio

bwlch yr anghydraddoldebau sy'n gyffredin

mewn ardaloedd sylweddol o Gymru.''

Llwyfan y Bobl
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Hoffwn ddiolch hefyd i Iechyd Cyhoeddus

Cymru am eu gwaith yn y maes hwn, ac

ar y 1000 Diwrnod Cyntaf; Cymorth

Cymru sydd wedi cyflawni waith ym y

maes hwn; Ysgol Gynradd Millbank; tîm

Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod

Pen-y-bont ar Ogwr sydd wedi rhannu eu

gwaith neilltuol a Bwrdd Gwasanaethau

Cyhoeddus Cwm Taf sydd wedi gweithio

gyda fy nhîm ar Labordy Byw Profiadau

Niweidiol yn ystod Plentyndod.

Hoffwn ddiolch i’r
bobl a’r sefydliadau canlynol sydd
wedi cyfrannu at fy ngwaith yn y

maes hwn

Dylid cadw’r ffocws ar gryfhau rhaglenni’r

blynyddoedd cynnar, rhianta a theuluoedd a'r

fframweithiau deddfwriaethol sy'n eu cefnogi.

Gall y rhaglenni hyn leihau Profiadau

Niweidiol yn ystod Plentyndod a chynorthwyo

datblygiad gwytnwch mewn plant. Fodd

bynnag, rhaid i ni dynnu’r rhannau o'r system

sy'n atal ac yn lliniaru Profiadau Niweidiol yn

ystod Plentyndod ynghyd (mewn ffordd

gyson a chydweithredol). Rhaid i hyn fod yn

seiliedig ar ddulliau y mae tystiolaeth yn

dangos eu bod yn gweithio trwy ymyrraeth

gynnar ac atal, a'u bod wedi hadeiladu o

safbwynt defnyddwyr y gwasanaeth, gan

sicrhau nad yw’r gwasanaethau’n troi’n fater

o dicio blychau a chyrraedd targedau.

Lle rydyn ni nawr

Cymru oedd cenedl gyntaf y Deyrnas

Unedig i sefydlu hwb cymorth

cenedlaethol i gasglu a lledaenu arferion

da ac i gyd-gynhyrchu a gwerthuso

adnoddau. Rydym wedi datblygu dull

iechyd cyhoeddus o ddelio â phlismona a

chyfiawnder troseddol, a chyfeiriwyd at

hyn fel arfer gorau yn Strategaeth Trais

Difrifol Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn

2019, ac wrth lansio Saith Egwyddor

Plismona Cymru a Lloegr Coleg yr Heddlu.

Cymru yw'r unig genedl yn y Deyrnas

Unedig, ac o bosibl yn y byd, i gynnal

ymgyrch ymwybyddiaeth gyhoeddus ar

effaith Profiadau Niweidiol yn ystod

Plentyndod. 

Heriau a chyfleoedd i

newid

Yn ogystal â’r cysylltiad hwn, rydw i wedi

cyflawni fy nyletswydd statudol i fonitor ac

asesu cynnydd cyrff cyhoeddus wrth gyflawni

eu hamcanion o ran llesiant a gofynion y

Ddeddf yn gyffredinol, ac wedi cyflawni

gwaith ymchwil. O ganlyniad i’r

gweithgareddau hyn, rydw i wedi clustnodi’r

cyfleoedd a’r sialensiau canlynol.

Yr hyn sydd ei angen ar genedlaethau'r

dyfodol

Creu system

gydgysylltiedig sy'n

canolbwyntio ar ymyrraeth

gynnar ac atal

Mae gan Gymru gyd-destun pwerus ar

gyfer blaenoriaethu meithrin gwytnwch

ar draws y cwrs bywyd, cysylltu

systemau ac atal Profiadau Niweidiol yn

ystod Plentyndod.

Arfer gorau o Gymru

Hoffwn ddiolch i Hwb ACE Cymru, a

Joanne Hopkins yn benodol, a fu ynghlwm

wrth lunio’r bennod hon o’r cychwyn

cyntaf; Charlotte Waite, a roddodd

gymorth i mi ar y weledigaeth ar gyfer

dyfodol Profiadau Niweidiol yn ystod

Plentyndod; a Samaritans Cymru am

gyfrannu at y bennod hon.
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Mae'r cyd-destun polisi a deddfwriaethol

cyfredol yng Nghymru o blaid mynd i'r afael a

Phrofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod, ac

mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

yn gosod y sail er mwyn i'r holl wasanaethau

cyhoeddus gydweithio tuag at sefydlu dull

integredig, cwrs bywyd o ymdrin â llesiant.
 

Yn ogystal, mae strategaeth genedlaethol

Llywodraeth Cymru ar gyfer llesiant gydol oes

‘Ffyniant i Bawb’ yn nodi ymrwymiadau i

‘fuddsoddi yn y blynyddoedd cynnar’ ac atal

Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod trwy

greu gwasanaethau cyhoeddus sy’n

ymwybodol o Vrofiadau Niweidiol yn ystod

Plentyndod . ‘Cymru Iachach’ yw’r cynllun ar

gyfer iechyd a gofal cymdeithasol, ac mae’n

cydnabod pwysigrwydd gydol oes mynd i’r

afael ag adfyd yn ystod plentyndod, ac mae’r

Cynulliad newydd basio deddfwriaeth i roi

diwedd ar gosbi plant yn gorfforol sy’n ddarn

defnyddiol arall yn y jig-so o fynd i’r afael a

Phrofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod.

Mae ffigurau diweddaraf y Gofrestr Amddiffyn

Plant ar gyfer Cymru yn dangos bod plant o

dan flwydd oed a phlant rhwng un a phedair

oed mewn mwy o berygl o esgeulustod,

camdriniaeth emosiynol a chamdriniaeth

gorfforol, na phlant hŷn. Mae'n debyg mai dim

ond crib y rhewfryn yw hyn am yr

amcangyfrifir bod wyth plentyn arall ar

gofrestr amddiffyn plant wedi dioddef

camdriniaeth ond heb ddod i sylw'r

awdurdodau am bob un sydd ar gofrestr. Mae

ymchwil yn dangos pwysigrwydd ymyrraeth

yn ystod y 1,000 diwrnod cyntaf er mwyn

sicrhau'r iechyd a'r llesiant gorau posibl fel

oedolion. Rydym yn gwybod bod plant mewn

ardaloedd Dechrau’n Deg yn cael mwy o

ymweliadau iechyd, cymorth rhianta a gofal

plant. Fodd bynnag, am ei fod yn gyfnod mor

hanfodol yn natblygiad plant, mae angen i ni

sicrhau bod plant y tu allan i ardaloedd

Dechrau’n Deg yn cael y cymorth cywir a'r

ymyrraeth gynnar hefyd. Mae yna nifer o

wasanaethau a meysydd polisi a allai gael

effaith gadarnhaol ar atal a lliniaru Profiadau

Niweidiol yn ystod Plentyndod:

Mae rhannau o'r system yng Nghymru

wedi manteisio ar hyn gan gryfhau eu

ffocws ar ymyrraeth gynnar ac atal, yn

enwedig yn y blynyddoedd cynnar, ond

mae bylchau wrth weithredu’r peth

Mae'n ymddangos bod y cyd-destun a'r

cyfeiriad polisi hwn, ochr yn ochr â mewnbwn

gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, Cymru Well

Wales a fy swyddfa wedi cael effaith ar y

blaenoriaethau a bennwyd gan gyrff

cyhoeddus a Byrddau Gwasanaethau

Cyhoeddus, gydag un ar bymtheg o'r pedwar

ar bymtheg o Fyrddau’n pennu amcanion o

gylch mynd i'r afael ag Profiadau Niweidiol yn

ystod Plentyndod  yn eu cynlluniau llesiant,

gan ddangos lefel o ymwybyddiaeth ac

ymrwymiad na welwyd o'r blaen.
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‘Dechrau’n Deg’ yw rhaglen Blynyddoedd

Cynnar Llywodraeth Cymru sydd wedi'i

thargedu ar gyfer teuluoedd â phlant o dan

bedair oed. Mae'n cynnig mwy o

wasanaethau ymwelwyr iechyd, gofal plant

rhan-amser am ddim i blant dwy i dair oed,

cymorth rhianta, a chymorth i ddatblygu

lleferydd, iaith a chyfathrebu. Mae'r rhaglen

wedi'i thargedu ar gyfer ardaloedd

daearyddol diffiniedig ym mhob awdurdod

lleol yn seiliedig ar fesuriadau o anfantais

gymharol, gan gynnwys Mynegai

Amddifadedd Lluosog Cymru (WIMD),

prydau ysgol am ddim a’r gyfran o blant dan

bedair oed sy’n byw ar aelwydydd sy’n

derbyn budd-daliadau sy’n gysylltiedig ag

incwm.

 

Mae'r dull hwn o dargedu teuluoedd wedi

cael ei feirniadu fel un sy’n hepgor rhai

teuluoedd, ac yn enwedig y rhai a Phrofiadau

Niweidiol yn ystod Plentyndod.

Rhaglen sy’n agored i bawb yw ‘Rhaglen Plant

Iach Cymru’ ac fe’i cyflwynwyd i gydnabod

bod ar blant yn y blynyddoedd cynnar a’u

teuluoedd angen cymorth gwasanaethau

cyffredinol ac arbenigol ar draws y GIG a’i

bartneriaid. Mae’r gwasanaethau hyn yn

amrywio o bwynt cyswllt cyntaf teuluoedd,

sef y meddyg teulu, i ystod eang o

wasanaethau gan gynnwys: mamolaeth,

ymwelwyr iechyd, nyrsys ysgol; iechyd

meddwl, gan gynnwys gwasanaethau iechyd

meddwl amenedigol cymunedol;

gwasanaethau cymdeithasol; addysg; Galw

Iechyd Cymru; y gwasanaethau brys

(damweiniau ac achosion brys);

deintyddiaeth; Dechrau’n Deg; ac ati. Mae'n

hanfodol bod yr holl wasanaethau hyn yn

gweithio gyda'i gilydd ac yn manteisio ar bob

cyfle i ymgysylltu, cynghori a chynorthwyo

teuluoedd a phlant yn ystod y cyfnod

hanfodol hwn yn eu datblygiad. Ymddengys

bod ffocws y gwaith hwn hyd yma wedi bod

ar safoni nifer y cysylltiadau y mae teuluoedd

a'u plant yn eu cael gyda gweithwyr gofal

iechyd proffesiynol, a chofnodi'r cyswllt hwn.
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Sicrhau’r canlyniad gorau posibl o bob

beichiogrwydd i'r fam ac i'r plentyn;

Bod plant yn cyflawni eu cerrig milltir o ran

eu datblygiad yn 2 oed;

Nad yw plant yn agored i sawl profiad

niweidiol o blentyndod yn ystod y 1,000

diwrnod cyntaf.

Iechyd Cyhoeddus Cymru sy’n cyflwyno

Rhaglen y 1000 Diwrnod Cyntaf ar ran Cymru

Well Wales, a'i nod yw ategu system y

blynyddoedd cynnar i sicrhau ein bod ni,

gyda'n gilydd, yn gwneud popeth o fewn ein

gallu i gynorthwyo teuluoedd ar yr adeg

allweddol hon yn natblygiad plentyn. Mae hyn

yn cynnwys gweithio i adeiladu a lledaenu'r

dystiolaeth orau sydd ar gael er mwyn gwella

canlyniadau a lleihau anghydraddoldebau yn

ystod beichiogrwydd a hyd at ben-blwydd

plentyn yn ddwy oed. 

 

Nod y rhaglen yw dylanwadu ar dri phrif

ganlyniad:

 

 

 

 

Mae system gymhleth o ffactorau rhyng-

gysylltiedig o ran y plentyn, y rhiant, y teulu a

ffactorau amgylcheddol ehangach yn y

dylanwadu ar y canlyniadau hyn, a nodir y

rhain yn y ddelwedd isod. 

 

Mae Rhaglen y 1000 Diwrnod Cyntaf wedi

comisiynu a lledaenu gwaith ar sail

safbwyntiau rhieni i fwydo datblygiad

adnoddau gwybodaeth effeithiol a hygyrch i

rieni, ac i gyflunio dealltwriaeth o ran sut y

dylai system effeithiol edrych a theimlo i

deuluoedd. Mae hon yn enghraifft gref o

gynnwys pobl, a’r gobaith yw y gellir ei

hefelychu ar gyfer rhannau eraill o'r system.

Mae eu gwaith i ddisgrifio'r system gymhleth

o ffactorau sy'n dylanwadu ar ganlyniadau yn

ystod y 1,000 diwrnod cyntaf, ochr yn ochr â'r

model a ddatblygwyd ar gyfer dull holistaidd,

iechyd y cyhoedd o gynorthwyo rhieni, yn

helpu hefyd i wella dealltwriaeth o ran pam

fod angen dull o weithredu sy’n seiliedig ar

system gyfan ac sy'n canolbwyntio ar atal er

mwyn rhoi dechrau gorau mewn bywyd i

blant yng Nghymru.

 

Mae'r rhaglen yn darparu arweinyddiad trwy

hyrwyddo arferion sy'n seiliedig ar dystiolaeth.

Mae'r Canllawiau Ymarfer yn seiliedig ag

Dystiolaeth yn helpu rhanddeiliaid i ddeall

cydrannau allweddol gweithredu effeithiol er

mwyn gwella canlyniadau i deuluoedd. Mae'r

cyntaf o'r rhain wedi canolbwyntio ar

hanfodol bwysigrwydd cynorthwyo

perthnasoedd teuluol cadarnhaol yn ystod y

1,000 diwrnod cyntaf.

Amlygodd adroddiad Partneriaeth Rhieni-

Babanod y Deyrnas Unedig waith Rhaglen y

1000 Diwrnod Cyntaf fel enghraifft o'r gwaith

cadarnhaol sy'n dechrau cael ei wneud yng

Nghymru i hyrwyddo lles ein plant lleiaf ac i

ddadlau’r achos dros ganolbwyntio’n fwy ar

iechyd meddwl mewn polisi ac arferion.

 

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi  bod yn

cydweithio â Llywodraeth Cymru i brofi

ymarferoldeb ymwelwyr iechyd yn holi am

Brofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod. Mae

hwn yn waith addawol ond mae angen ei

ehangu, buddsoddi ynddo yn y tymor hir a'i

ddwysáu lle bo tystiolaeth ei fod yn gweithio.

Mae gweithredu'n ymddangos yn fratiog ac

yn amrywiol iawn ar draws Cymru, ac nid yw

mecanweithiau Llywodraeth Cymru i

oruchwylio'r hyn y mae awdurdodau lleol yn ei

gyflawni yn ddigonol nac yn effeithiol ar hyn o

bryd.
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Nid oes yna strategaeth genedlaethol glir,

gyffredinol i dargedu Profiadau Niweidiol yn

ystod Plentyndod, ymyrraeth gynnar ac atal.

Gellid gwella ar y cydlyniant rhwng gwahanol

adrannau Llywodraeth Cymru sydd â

chyfrifoldebau ym meysydd adfyd mewn

plentyndod neu’r problemau cysylltiedig.

Mae'r diffyg cydlyniant yma’n golygu nad oes

gennym ddarlun cynhwysfawr o ba

awdurdodau lleol sy'n darparu ymyraethau

cynnar, ac a yw'r rhain yn seiliedig ar y

dystiolaeth orau sydd ar gael. Mae'n

ymddangos bod llu o fentrau a grwpiau’n

gweithredu ledled Cymru heb fawr o fonitro,

integreiddio a chydweithio.

Gall gweithredu ar sail Dull Iechyd

Cyhoeddus helpu i sbarduno'r newid

sydd ei angen a sicrhau bod unrhyw

newid yn seiliedig ar dystiolaeth o'r hyn

sy'n gweithio

Amlygodd gwaith ymchwil manwl gan Iechyd

Cyhoeddus Cymru i'r system bresennol o nodi

bregustra mewn plismona, fethiannau o fewn

system wrth glustnodi ac amddiffyn y bobl

sydd fwyaf agored i niwed; defnydd

gwastraffus o adnoddau; a rhwystredigaeth

ymhlith gweithwyr y gwasanaethau

cyhoeddus. Arweiniodd hyn at fuddsoddi £

6.78 miliwn o Gronfa Trawsnewid Heddluoedd

y Swyddfa Gartref, ac ar y cyd â phartneriaid

eraill, maent wedi gyrru’r gwaith o integreiddio

gwasanaethau er mwyn darparu systemau

cymorth cynnar ar gyfer Profiadau Niweidiol

yn ystod Plentyndod  ac sy'n ymwybodol o

drawma. Mae ‘Gweithredu Cynnar gyda’n

Gilydd’, yn cynnig dull amlasiantaeth o

weithredu, wedi’i lywio gan Brofiadau.

Ymateb Cymru Ein Dyfodol,

Bwrdd Gwasanaethau

Cyhoeddus Castell-nedd Port

Talbot

“Cynyddu datblygiad rhaglenni ymyrraeth

gynnar ac atal, gan fynd i’r afael ag

achosion/pryderon lefel isel.”

Gweler fy ymweliad â'r Hwb 

Cymorth Cynnar yma:

Niweidiol yn ystod Plentyndod, sy’n galluogi

ymyrraeth gynnar a mynd at wraidd

problemau er mwyn eu hatal.

 

Bydd y rhaglen yn ehangu'r dull a gymerodd

Hwb Cymorth Cynnar Maesteg, lle mae'r

Heddlu, yr awdurdod lleol, y sector iechyd

ac ysgolion wedi bod yn gweithio gyda'i

gilydd i ymyrryd yn gynharach ac atal plant

rhag profi Profiadau Niweidiol yn ystod

Plentyndod. 

Mae'n ymddangos bod Gweithredu Cynnar

Gyda’n Gilydd wedi trawsnewid plismona

cymunedol trwy hyfforddi nifer fawr o heddlu

a phartneriaid ledled Cymru, ac ymgorffori'r

hyfforddiant hwn er mwyn ceisio newid

systemau i alluogi ymateb cymorth cynnar.

Fodd bynnag, er bod rhai ardaloedd wedi

cymryd camau breision i gronni cyllidebau a

chydweithio, a hynny er gwaethaf anawsterau

megis adnoddau cyfyngedig a sialensiau o

ran rhannu data, erys y broblem nad yw'r

dulliau traddodiadol o weithio a darparu

adnoddau ar wahân sy’n dal i weithredu

mewn rhai ardaloedd yn caniatáu ar gyfer y

newid y mae angen ei weld.
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Early Action Together

Nid ydym bob tro’n cysylltu’r dotiau

rhwng ymyraethau ar sail tystiolaeth

sy’n bodoli eisoes, sut maen nhw'n

helpu gyda’r agenda i atal Profiadau

Niweidiol yn ystod Plentyndod, a sut y

dylid eu graddio ledled Cymru

Sgwrs Cymru Ein Dyfodol,

Caerfyrddin

“Mae toreth o fentrau tymor byr wedi'u

targedu yn cael eu hariannu”

Ledled Cymru mae yna dueddiad i gefnogi

prosiectau peilot, ond nid ydym bob amser yn

dysgu o'r rhain ac yn adeiladu arnynt. Rhaglen

arbenigol o hyfforddiant, cymorth ac

atgyfeirio i Ymarferwyr Cyffredinol ym maes

trais a chamdriniaeth ddomestig yw Adnabod

a Chyfeirio i Wella Diogelwch. 
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O ran ymyraethau mewn ysgolion, sydd wedi’u

cynllunio i feithrin gwytnwch a gosod ffocws

ar iechyd meddwl, mae Pwyllgor Plant, Pobl

Ifanc ac Addysg Cynulliad Cenedlaethol

Cymru wedi argymell y: 

Adroddiad Cadernid Meddwl 

“Dylai Llywodraeth Cymru gyflawni adolygiad

o’r llu o fentrau llesiant emosiynol a meddyliol

sydd ar y gweill yn ysgolion Cymru, gyda golwg

ar argymell dull cenedlaethol i ysgolion ei

fabwysiadu yn seiliedig ar arfer gorau. Dylai

Llywodraeth Cymru weithio gydag ysgolion sy’n

dangos esiampl fel Ysgol Pen y Bryn ym Mae

Colwyn, i ddatblygu elfennau o'r dull

cenedlaethol hwn, gan gynnwys, ond heb fod yn

gyfyngedig i ymwybyddiaeth ofalgar.”

Llwyfan y Bobl 

“Fel myfyriwr sydd wedi dioddef llawer

oherwydd iechyd meddwl, rwy’n aml yn edrych

yn ôl at y blynyddoedd hynny mewn gofid a

phoen. Ac eto, deallaf nad oes unrhyw beth i

gywilyddio amdano erbyn hyn, gwn hefyd fod

llawer o fyfyrwyr yn dioddef mewn distawrwydd

ac nad yw llawer o'r hyn sy'n digwydd gartref yn

cael ei riportio, mae hyn yn effeithio ar eu gallu i

astudio a byw hyd yr eithaf." 

Mae llawer yn ei gydnabod fel un o'r

ymyraethau allweddol i dorri'r cylch o

Brofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod

rhwng cenedlaethau yn y tymor byr. Mae’n

defnyddio ymweliadau â meddyg teulu i helpu

i adnabod arwyddion o gamdriniaeth

ddomestig yn gynharach, yn hytrach nac aros

nes bod argyfwng a bod angen ymyrraeth yr

heddlu, sydd yn aml yn rhy hwyr o ystyried

bod tystiolaeth yn awgrymu bod dioddefwyr

yn profi 36 digwyddiad o gamdriniaeth

ddomestig ar gyfartaledd cyn iddynt gysylltu

â'r heddlu.
 

Mae'r fenter Adnabod a Chyfeirio i Wella

Diogelwch wedi cael ei chyflwyno'n

llwyddiannus ar draws dwy ardal bwrdd

iechyd yn y de diolch i gyllid cychwynnol gan

yr heddlu. Mae'r canlyniadau wedi bod yn

drawsnewidiol. O fewn pum mlynedd, mae

meddygon teulu yn y byrddau iechyd hyn

wedi mynd o nodi ‘dim dioddefwyr’ trais a

chamdriniaeth ddomestig i nodi mwy na mil,

a’u cyfeirio am y cymorth cywir yn gyflym. O'r

achosion hyn, roedd gan 60% o’r dioddefwyr

blant gartref ac roedd 60% yn ddatgeliadau

tro cyntaf.  
 

Mae hyn yn dangos sut y gall cysylltu'r dotiau

rhwng gwasanaethau gynorthwyo ymyrraeth

gynharach, helpu i dorri cylchoedd niwed

rhwng cenedlaethau a chyfeirio dioddefwyr at

y cymorth cywir yn gyflym. Mae’r rhaglen wedi

bod yn gweithredu ers pum mlynedd bellach

ac mae’n enghraifft dda o rywbeth sy’n

gweithio. Mae yna dystiolaeth ei bod yn

cynnig gwerth am arian, ond eto nid ydym

wedi ei ehangu ledled Cymru.
 

Yn yr un modd, mae yna rhaglenni eraill sy’n

codi fel DRIVE, sy’n gweithio gyda’r bobl sy’n

cyflawni camdriniaeth ddomestig, ac mae’r

rhain wedi diogelu gostyngiad sylweddol

mewn niwed, a dylid eu cydnabod a’u

mabwysiadu mewn ardaloedd eraill (gweler yr

adran ar Gymru o Gymunedau Cydlynus ym

Mhennod 3).

Mae yna enghreifftiau sy’n dod i’r amlwg

o wasanaethau cyhoeddus yn dod at ei

gilydd i greu system gymorth gynnar i

deuluoedd, ond mae rhai yn dal i weithio

ar wahân i’w gilydd heb i unrhyw un

gymryd ‘trosolwg cyffredinol’ ar sut

mae’r cyfan yn cyd-fynd â’i gilydd

Bam fod Profiadau Niweidiol yn ystod

Plentyndod yn faterion cymhleth, mae’n

ymddangos nad oes digon o bobl yn gweld y

peth fel ‘eu problem nhw’ ac mae

gwasanaethau cyhoeddus penodol yn

dueddol o ddelio ag un rhan o’r broblem yn

unig, a gadael y gweddill i eraill ddelio ag ef. 
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Mae angen mwy o ffocws ar gydweithredu ac

integreiddio i edrych ar y system gyfan - o

blentyndod i fod yn oedolyn i fod yn rhiant i

genhedlaeth newydd. Mae Byrddau

Gwasanaethau Cyhoeddus yn parhau i fynd

i’r afael ag Profiadau Niweidiol yn ystod

Plentyndod yn y rhaglenni cyfredol sy'n bodoli

ym maes iechyd, gwasanaethau plant, addysg

a gwasanaethau cymunedol. Mae yna

dystiolaeth o ‘feddwl’ am system gyfan ar

gyfer mynd i’r afael ag Profiadau Niweidiol yn

ystod Plentyndod ar draws y cwrs oes yn rhai

o amcanion llesiant y Byrddau Gwasanaethau

Cyhoeddus, ond nid yw trawsnewid

gwasanaethau yn unol â’r meddylfryd hwn yn

glir bob tro. Mae angen i’r gwasanaethau sy'n

ymateb i Brofiadau Niweidiol yn ystod

Plentyndod, weithio'n well gyda'i gilydd ac

mae angen cyflawni asesiad i weld a ydyn

nhw'n addas at y diben o ran atal Profiadau

Niweidiol yn ystod Plentyndod sy’n parhau.

Canfu adolygiad thematig Estyn o Brofiadau

Niweidiol yn ystod Plentyndod fod llesiant

dinasyddion Cymru, gan gynnwys plant a

phobl ifanc, yn uchel ar agenda pob

awdurdod lleol a’i fod yn un o’r prif

flaenoriaethau yn eu cynlluniau strategol

corfforaethol. Mae llawer o awdurdodau lleol

yn gwneud ymrwymiad clir i rannu

gwybodaeth drwy’r broses ‘Hysbysiadau

Diogelu Cyhoeddus’ neu ‘Operation

Encompass’, sy’n golygu y dylai ysgolion gael

rhybudd bron yn syth yn sgil cysylltiad yr

heddlu â theuluoedd sydd â phlant oed ysgol.

 

Dywed arweinwyr ysgolion nad ydyn nhw

bob amser yn dod i wybod am ddatblygiadau

pwysig ym mywydau plant mewn modd

amserol. Mewn rhai achosion, mae hyn yn

golygu y gall plant gyrraedd yr ysgol yn dilyn

digwyddiad trawmatig sylweddol nad yw'r

ysgol yn ymwybodol ohono, ac mae hynny’n

atal yr ysgol rhag paratoi'n briodol.

Nid yw'n ymddangos bod ffordd holistig

o fesur effaith ymyrraeth gynnar ac atal

o fewn y system gyfredol

Gall casglu a dadansoddi data priodol helpu i

fonitro effaith mentrau ymyrraeth gynnar er

mwyn sicrhau eu bod yn cyflawni'r effaith a

ddymunir a llywio gwelliannau pellach, yn

ogystal â helpu i glustnodi teuluoedd a allai

elwa ar gymorth. Mae hefyd yn hanfodol bod

gennym y systemau a'r fframweithiau

dangosol cywir ar waith i ddeall ac olrhain

tueddiadau o ran anghenion y boblogaeth a

monitro effaith ar lefel systemau ar gyfer

teuluoedd.

Sgwrs Cymru ein Dyfodol,

  bord gron CLlLC

“Mae angen cefnogaeth ataliol ac

ymwybyddiaeth am deuluoedd y lluoedd, nid

ydym yn casglu data yng Nghymru - olrhain

ymhle mae teuluoedd ac i ble maen nhw’n

symud fel sydd yna yn Lloegr. Mae’r un peth yn

wir am blant sy'n derbyn gofal/sydd wedi eu

mabwysiadu.”

Mae pob awdurdod lleol wedi llofnodi

Cytundeb Cymru ar gyfer Rhannu

Gwybodaeth Bersonol  sy'n eu cynorthwyo i

rannu gwybodaeth bersonol yn effeithiol ac

yn gyfreithlon ac sy'n caniatáu i wasanaethau

weithio gyda'i gilydd i gynorthwyo pobl. Fodd

bynnag, mae'r defnydd o brotocolau rhannu

gwybodaeth rhwng awdurdodau lleol a

gwasanaethau eraill ac asiantaethau allanol

yn anghyson.

Er bod gennym y polisi cywir ar waith, mae

angen i ni sicrhau bod gennym y mesuriadau

cywir o berfformiad hefyd. Hoffwn weld

mesuriadau mwy holistig o lesiant yn cael eu

cael eu defnyddio, gan symud i ffwrdd oddi

wrth y model allbwn meddygol traddodiadol.

Mae’r broblem mesur yn un sy’n gyffredin

trwy gydol yr adroddiad hwn. 
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Mae hi’n hollbwysig bod pobl yn deall beth

yw Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod,

eu heffaith a beth i'w wneud i'w hatal rhag

digwydd fel y gallwn gyflawni ein

gweledigaeth o Gymru heb Brofiadau

Niweidiol yn ystod Plentyndod. Rhaid i

weithwyr gwasanaethau cyhoeddus fod â'r

wybodaeth a'r sgiliau cywir i weithredu o

fewn eu rolau unigol, a chael caniatâd i

wneud hynny. Rhaid bod sicrwydd ansawdd y

tu ôl i'r wybodaeth a'r sgiliau a roddir i

weithwyr, a rhaid iddynt fod yn seiliedig ar

dystiolaeth er mwyn sicrhau eu bod yn cael yr

effaith fwyaf, ond mae angen i’r sefydliadau

eu hunain ymrwymo i newid eu diwylliant a

sefydlu cymorth strwythurol diwylliannol er

mwyn sicrhau bod yr ymrwymiad yn ymestyn

o'r gwaelod i fyny ac o'r top i lawr. 

 

Mae angen i bawb ddeall bod Profiadau

Niweidiol yn ystod Plentyndod wedi'u yn

gysylltiedig yn eu hanfod â ffactorau

economaidd-gymdeithasol cymhleth y mae

angen mynd i'r afael â nhw mewn ffordd

strategol hefyd fel y gall y wybodaeth a’r

sgiliau gael yr effaith fwyaf. 

 

Rhan hanfodol arall o feithrin gwasanaethau

cyhoeddus sy'n ymwybodol o Brofiadau

Niweidiol yn ystod Plentyndod yw deall y

rhwystrau sy'n ei gwneud hi'n anos iddynt

gyrraedd y rhai a fyddai'n elwa fwyaf o

gefnogaeth bersonol a phroffesiynol. 

 

Cyflawni gwaith ymchwil i lywio polisi o

gylch y blynyddoedd cynnar’

'Byddwn yn adeiladu ar ganfyddiadau ein

digwyddiad rhwydwaith amlasiantaeth a’n

dysg parhaus o aelodaeth y Rhaglen

Gydweithredol 1000 Diwrnod er mwyn

datblygu cynllun gwaith a fydd yn ein

helpu i wella'r gwasanaethau cyffredinol ac

wedi eu targedu sy'n cynorthwyo plant a

rhieni yn ystod 1000 diwrnod cyntaf

bywyd'

Deall mwy am ein blynyddoedd cynnar

Datblygu map ffordd y blynyddoedd

cynnar sy’n tywys teuluoedd i’r cymorth

cywir’

‘Sicrhau bod gwasanaethau cyhoeddus yn

barod ar gyfer Profiadau Niweidiol yn ystod

Plentyndod .’ 

O fy nadansoddiad o amcanion a chamau

llesiant, rwy’n gwybod  bod rhai cyrff

cyhoeddus wedi comisiynu rhagor o ymchwil

neu eu bod yn edrych yn ddyfnach ar y

gwasanaethau i weld pa effaith y maent yn ei

chael. 
 

Er enghraifft:

Yr hyn sydd ei angen ar genedlaethau'r

dyfodol

Sicrhau bod pob gweithiwr

proffesiynol gwasanaethau

cyhoeddus yn ymwybodol

o Brofiadau Niweidiol yn

ystod Plentyndod 

Sgwrs Cymru Ein Dyfodol gyda

Lleisiau Rhieni Cymru

“Dydych chi ddim yn clywed am bethau nes ei

bod hi'n rhy hwyr neu i chi siarad â'r person

iawn.”
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Er enghraifft, y canol coll sy'n disgyn islaw

trothwy gwasanaethau cyhoeddus neu nad

yw’n ymgysylltu â nhw. Mae angen i

wasanaethau cyhoeddus adeiladu ar eu

hasedau a'u cryfderau, sydd yn aml i'w cael

yn y gymuned; fel bod pobl yn cael ymatebion

cefnogol a dibynadwy sy'n diwallu eu

hanghenion pan fyddant yn ymgysylltu â nhw.

Lle rydyn ni nawr

 
Mae mwy o ffocws strategol a

gweithredol ar fynd i'r afael ag Profiadau

Niweidiol yn ystod Plentyndod yng

Nghymru

Mae dealltwriaeth o Brofiadau Niweidiol yn

ystod Plentyndod wedi newid y sgwrs

ynghylch arwyddocâd trawma yn ystod

plentyndod a phwysigrwydd gwasanaethau

sy’n ymwybodol o drawma, sy'n ymyrryd yn

gynt i atal a lliniaru'r effeithiau.

 

Mae gwaith ymchwil sydd cael ei gyflawni

gan Iechyd Cyhoeddus Cymru ers 2015 wedi

bod yn arwyddocaol wrth godi proffil

Brofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod yng

Nghymru ac wedi darparu'r sylfaen o

dystiolaeth i weithredu arni. Gwnaeth y

ffeithluniau grymus, sy’n dangos nifer yr

Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod a’u

heffaith ar bobl a gwasanaethau yng

Nghymru, y wybodaeth yma’n hygyrch i

weithwyr ar draws gwahanol sectorau. Mae

hyn wedi gosod llwyfan ar gyfer

arweinyddiaeth ar lefel genedlaethol a lleol,

gydag enghreifftiau o arweinwyr yn rhoi’r

ymchwil ar waith ac yn datblygu ymatebion

strategol ar gyfer eu sefydliadau a'r bobl y

maent yn eu cynorthwyo.

Ar lefel ranbarthol, Comisiynydd Heddlu a

Throseddu De Cymru oedd yn un o’r cyntaf i

ddatblygu eu partneriaeth ag Iechyd

Cyhoeddus Cymru a hyrwyddo’r ‘lens

Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod ’.

Ehangwyd hyn wedyn i gytundeb partneriaeth

Cymru gyfan ar draws heddluoedd Cymru,

partneriaid ym maes cyfiawnder troseddol, y

sector gwirfoddol ac Iechyd Cyhoeddus

Cymru.

Datblygwyd y gwaith hwn ymhellach gydag

ystod o bartneriaid trwy Cymru Well Wales,

sef grŵp o’r rhai sy’n gyfrifol am wneud

penderfyniadau ar lefel uwch ar draws pob

rhan o'r sector cyhoeddus a gwirfoddol, y

mae eu blaenoriaethau yn cynnwys:

Gweithredu heddiw i atal afiechyd yfory

Gwella llesiant trwy harneisio

gweithgarwch ac adnoddau er mwyn

dwysáu ein heffaith ar y cyd

Meddwl a gweithio'n greadigol er mwyn

mynd i'r afael ag anghydraddoldebau

iechyd

Grymuso ein cymunedau ym mhopeth a

wnawn

Dysgu gan eraill i ddylunio gweithgarwch

arloesol ar gyfer y dyfodol

Ffocws Cymru Well Wales wrth fynd i’r afael

ag Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod

yw cynorthwyo gwasanaethau cyhoeddus i

ymateb yn effeithiol er mwyn atal a lliniaru

niwed Profiadau Niweidiol yn ystod

Plentyndod. Yn ogystal, mae Cymru Well

Wales wedi nodi pwysigrwydd y 1,000

diwrnod cyntaf hefyd - sef y cyfnod o

feichiogrwydd i ddwy oed. Mae tystiolaeth

gref bod y 1,000 diwrnod cyntaf yn gyfnod

pan fo gan cymryd camau i wella canlyniadau

a lleihau anghydraddoldebau y potensial

mwyaf i gael effaith, ac y gall dylanwad

cadarnhaol ac amddiffynnol yn ystod y

cyfnod hwn wella deilliannau o ran iechyd a

lles trwy gydol cwrs bywyd. 
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Gyda chefnogaeth Cymru Well Wales,

dechreuodd Llywodraeth Cymru alinio polisi i

fynd i’r afael ag Profiadau Niweidiol yn ystod

Plentyndod gan fuddsoddi yn natblygiad

Hwb Cymorth ACE Cymru sydd, dros y tair

blynedd diwethaf, wedi derbyn gwerth £1.2

miliwn o gyllid i greu dull o weithredu ar sail

systemau trawsnewidiol ac arferion gorau i

Gymru. Mae llawer o gyrff cyhoeddus eraill

yng Nghymru wedi cynnwys Profiadau

Niweidiol yn ystod Plentyndod yn eu

cynlluniau strategol, gan gynnwys

Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans

Cymru.

Clywodd Ymchwiliad Pwyllgor Dethol

Gwyddoniaeth a Thechnoleg Senedd y

Deyrnas Unedig ar ymyraethau’r blynyddoedd

cynnar sy’n seiliedig ar dystiolaeth sut mae'r

fframwaith Profiadau Niweidiol yn ystod

Plentyndod yn cael ei ddefnyddio i helpu

blynyddoedd cynnar ac ymarferwyr iechyd i

glustnodi plant sydd mewn perygl.

Arweiniodd hyn at y pwyllgor yn galw ar

Lywodraeth y Deyrnas Unedig i "gyd-fynd ag

uchelgais Llywodraethau'r Alban a Chymru,

ac adeiladu ar yr enghraifft a osodwyd gan

rai cynghorau yn Lloegr, i wneud ymyrraeth

gynnar ac adfyd plentyndod yn flaenoriaeth, a

nodi strategaeth genedlaethol erbyn diwedd

y sesiwn seneddol hon i rymuso ac annog

awdurdodau lleol i ddarparu ymyrraeth

gynnar effeithiol, gynaliadwy, wedi'i seilio ar

dystiolaeth".

Bu ffocws ar hyfforddi a chodi

ymwybyddiaeth am Brofiadau Niweidiol

yn ystod Plentyndod yng Nghymru sydd

wedi arwain at wybodaeth dda ar draws

rhai sectorau, ond mae angen i gyrff

cyhoeddus fynd gam ymhellach i

ddangos sut maen nhw ymgorffori

hyfforddiant Profiadau Niweidiol yn

ystod Plentyndod yn eu gwaith

O ganlyniad i'r dystiolaeth ar effaith Profiadau

Niweidiol yn ystod Plentyndod a'u

perthnasedd i lawer o sectorau, bu galw am

hyfforddiant a chynyddu ymwybyddiaeth

mewn nifer o sectorau gan gynnwys tai,

addysg, y system cyfiawnder troseddol,

iechyd a gofal cymdeithasol.

Yn 2018, fe cyhoeddais i 80 o Newidiadau

Syml y gallai cyrff cyhoeddus eu gwneud a

fyddai’n eu cynorthwyo i gyflawni nodau

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

Roedd cyflwyno hyfforddiant ar Brofiadau

Niweidiol yn ystod Plentyndod i'w holl staff yn

un o'r rhain. Mae 27 o'r 33 corff cyhoeddus a

ymatebodd i gais am ddiweddariad ar eu

defnydd o’r Newidiadau Syml, wedi

mabwysiadu hyn, a dim ond dau gorff

cyhoeddus (sef Awdurdod Parc Cenedlaethol

Eryri a Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru)

oedd yn teimlo nad oedd hyn yn berthnasol

iddynt.

Mae hyfforddiant wedi cael ei ddarparu ar

draws ystod o sectorau ac mae

hyn wedi llywio arferion miloedd o weithwyr

yn y rheng flaen. Mae hyn wedi cael

ei arwain yn bennaf gan Hwb Cymorth ACE,

sydd wedi datblygu dull sectoraidd o fynd

ati i gyflawni, a hynny’n rhannol oherwydd

cyfyngiadau ar adnoddau, ond yn

bwysicach fyth mewn ymateb i werthuso a

ddangosodd y daw’r gwerth mwyaf o

gynhyrchu pecyn ar y cyd.
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Mae plismona a chyfiawnder troseddol yng

Nghymru wedi derbyn hyfforddiant ar

Brofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod a

gweithio mewn ffordd sy’n ymwybodol o

drawma drwy’r Rhaglen ‘Gweithredu Cynnar

Gyda’n Gilydd’. Mae'r rhaglen hon, a ariennir

gan Gronfa Trawsnewid Heddluoedd y

Swyddfa Gartref, yn canolbwyntio ar

gydnabod a mynd i'r afael ag achosion

sylfaenol ymddygiad troseddol, ac yn

enwedig wrth ddelio â phobl sy'n agored i

niwed. Mae gwerthusiadau o'r hyfforddiant

wedi dangos canlyniadau cadarnhaol o ran

gwell gwybodaeth a hyder wrth arddel

agwedd sy’n ymwybodol o drawma, ymyrryd

yn gynnar a sicrhau bod pobl yn cael eu

cyfeirio at y gwasanaethau cywir i gael y

cymorth sydd ei hangen arnynt.

Mae datblygu fframwaith sgiliau a

gwybodaeth wedi galluogi'r Hwb i

gynorthwyo trawsnewidiad o fewn

sefydliadau er mwyn sefydlu a chynnal newid

o ran eu systemau. Mae'r hwb wedi gweithio

gyda chyrff cyhoeddus sydd â golwg ar

gyflawni’r newid hwnnw. 

Ymhlith yr enghreifftiau mae helpu

Gwasanaethau Plant yng Nghaerdydd i

ddatblygu model integredig, a gyda

Chwaraeon Cymru i ddatblygu dull

cynhwysfawr o fynd ati ar gyfer hyfforddwyr

a'r rhai sy'n gweithio gyda phlant a phobl

ifanc yn y gymuned. 

Cynhaliwyd Arolwg sylfaenol o weithwyr

proffesiynol yng Nghymru yn 2019, a oedd yn

mesur gwybodaeth am Brofiadau Niweidiol yn

ystod Plentyndod a sut roedd hyn yn newid

arferion. Dangosodd fod 75% o'r rhai a

ymatebodd yn ymwybodol o Vrofiadau

Niweidiol yn ystod Plentyndod, a’u bod yn

dod o’r sectorau addysg, gwasanaethau

ieuenctid, tai a'r GIG. Nododd yr arolwg hefyd

fod yna rhagor i'w wneud i sicrhau bod

gweithwyr yn teimlo'n hyderus wrth

ddefnyddio’r wybodaeth hon ac y dylai gwaith

pellach ganolbwyntio ar atal a lliniaru.

 

Dylid ystyried bod parhau ag arferion sy'n

ymwneud a Phrofiadau Niweidiol yn ystod

Plentyndod  ac ymwybyddiaeth o drawma ar

draws yr holl wasanaethau cyhoeddus yn

rhan bwysig o’r gwaith o lywio newid mewn

systemau a'r ffordd y mae gwasanaethau'n

cynllunio ac yn ymateb i'r rhai sydd wedi profi

Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod  neu

sy'n profi Profiadau Niweidiol yn ystod

Plentyndod , gan greu dull cyffredinol i bawb

fynd ati.

 

Er bod ymwybyddiaeth o Brofiadau Niweidiol

yn ystod Plentyndod wedi cynyddu, mae yna

fylchau yng ngwybodaeth a sgiliau gweithwyr

gwasanaethau cyhoeddus o ran pa gamau i'w

cymryd i liniaru ac atal Profiadau Niweidiol yn

ystod Plentyndod. Mae hyn yn amlwg wrth

edrych ar y data diweddaraf gan Lywodraeth

Cymru ar gyfer gwaharddiadau o ysgolion,

sy'n dal i fod ar lefel annerbyniol o uchel

ledled Cymru, gydag effaith anghymesur ar

blant sy'n byw mewn tlodi. 

 

Y rheswm fwyaf cyffredin a roddir dros

wahardd yw ymddygiad aflonyddgar, ac mae

ein gwybodaeth yn dweud wrthym fod

ymddygiad aflonyddgar yn aml yn symptom o

blentyn sy'n profi Profiadau Niweidiol yn ystod

Plentyndod.
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Byddai ysgol sy'n ymwybodol o Brofiadau

Niweidiol yn ystod Plentyndod yn ymateb i

drawma’n cymryd camau i fod yn ffactor

amddiffynnol yn y sefyllfaoedd hyn, ac mae

enghreifftiau lle mae ysgolion yn cael hyn yn

iawn yng Nghymru. 

 

Canfu adroddiad Estyn ar Brofiadau Niweidiol

yn ystod Plentyndod mewn ysgolion

enghreifftiau da o sut mae rhai ysgolion yng

Nghymru yn cefnogi plant sydd wedi profi

Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod.

Adroddiad Samariaid Cymru

“Gwaharddiadau o Ysgol yng Nghymru

- Y gost gudd”. 

“Yn seiliedig ar arolygon a gyflawnwyd yn ystod

chwe arolygiad Prif Arolygydd Carchardai EM ar

gyfer Cymru a Lloegr yn 2017-18, nododd 89% o’r

plant eu bod wedi eu gwahardd o’r ysgol cyn

iddynt ddod i’r ddalfa, nododd 74% eu bod wedi

triwantio, a dywedodd 41% eu bod yn 14 oed

neu'n iau y tro diwethaf iddynt fynychu’r ysgol.” 

Ymateb Samariaid Cymru i ddrafft o'r

Adroddiad hwn 

“Mae'r cysylltiad rhwng anghydraddoldeb a

gwaharddiadau o'r ysgol yn gyfarwydd iawn, ac

mae buddsoddiad mewn atal ac ymyrraeth

gynnar wedi arwain at lai o blant yn cael eu

gwahardd o'r ysgol. Ein hadroddiad

Gwaharddiadau o'r ysgol yng Nghymru: Y gost

gudd yn pwysleisio bod angen  dealltwriaeth

ddyfnach o lawer o brofiadau plant a phobl ifanc

sydd wedi cael eu gwahardd o'r ysgol. Rhaid i ni

wneud hyn gyda ffocws cryf ar lais y disgybl;

rhaid i ni wrando ar ddisgyblion am eu profiadau

eu hunain o waharddiadau, ei effaith arnyn nhw a

beth y gellid fod wedi'i wneud yn wahanol."

Mae'r Ysgol Uwchradd hon yn rhagweithiol

wrth gefnogi disgyblion ag Profiadau

Niweidiol yn ystod Plentyndod a disgyblion

eraill sy'n agored i niwed yn rhagweithiol,

trwy Gynlluniau Cymorth Bugeiliol. Mae

canllawiau Llywodraeth Cymru’n argymell

defnyddio Cynlluniau Cymorth Bugeiliol

pan fo risg o gael eu gwahardd, ond yn yr

achos hwn fe'u defnyddir yn gynharach ac

mewn ffordd ataliol. Maent yn cynnwys

gwybodaeth gynhwysfawr sy'n cynorthwyo

disgybl, y staff a'r rhieni. Maent yn cynnwys

gwybodaeth gefndir, meysydd o gryfder, a

meysydd o bryder ynghyd ag arweiniad ar

sut i ddelio â sefyllfaoedd cyffredin a

strategaethau i staff ar sut i osgoi

gwrthdaro a phroblemau a allai godi. Mae'r

targedau'n synhwyrol ac yn briodol ac

mae'r dyddiadau adolygu'n gyson. Mae

rhieni a llawer o asiantaethau perthnasol

yn ymwneud â chreu ac adolygu'r

Cynlluniau Cymorth Bugeiliol yn barhaus.

Mae hyn wedi arwain at lai o

waharddiadau a gwell ymgysylltiad â

dysgu ymhlith disgyblion sy'n agored i

niwed.

Ysgol Uwchradd Prestatyn, Gogledd

Cymru
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Mae'r ysgol arobryn hon yn defnyddio dull

meithrin cyffredinol ac mae hi wedi

targedu cefnogaeth ar gyfer disgyblion

sy'n agored i niwed, gan alluogi pawb i

lwyddo i gyrraedd eu nodau personol. Mae

ymchwil barhaus yr ysgol, a ffocws cryf ar

Brofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod,

wedi bod yn allweddol i'r llwyddiant hwn.

Mae ymchwil rhyngwladol yn UDA ac

ymchwil ar lefel genedlaethol a lleol wedi

siapio gweledigaeth ac agwedd yr ysgol i

gefnogi disgyblion neu ddisgyblion bregus

a allai fod wedi profi Profiadau Niweidiol yn

ystod Plentyndod. Mae staff ar bob lefel

wedi cymryd rhan mewn hyfforddiant ac

ymchwil sy'n ymwybodol o Profiadau

Niweidiol yn ystod Plentyndod  ac sy'n

wybodus am drawma. Mae siarter llesiant

ysgol gyfan yn bod, sy'n cefnogi'r holl staff

i sicrhau eu bod yn defnyddio'r dull cywir o

fynd ati gyd phlentyn mewn angen yn

gyson. Mae yna ddefnydd cyson o iaith

gadarnhaol i ennyn diddordeb disgyblion a

chefnogi eu hemosiynau. Mae staff yn

cydnabod pwysigrwydd perthnasoedd

cadarnhaol wrth helpu i liniaru effaith

trawma. Mae'r ysgol yn cynnig pecyn

pwrpasol o gefnogaeth ar gyfer lles

disgyblion a theuluoedd, fel hyfforddiant

emosiynol, cefnogaeth llythrennedd

emosiynol, a sesiynau meithrin ymyrraeth

gynnar dan arweiniad. O ganlyniad, mae

bron pob disgybl yn teimlo ei fod yn cael

cefnogaeth dda pan fyddant yn profi

trawma. Mae'r ysgol yn cynnwys

asiantaethau partner yn eu hyfforddiant

Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod 

 a'u harferion sy'n seiliedig ar drawma er

mwyn sicrhau cysondeb i deuluoedd.

Ysgol Gynradd Millbrook, Casnewydd
Mae Estyn wedi canfod bod ysgolion Cynradd

yn well ar y cyfan, er bod rhai enghreifftiau

neilltuol o ysgolion uwchradd hefyd, gan nodi

bod “ansawdd ac effaith cefnogaeth i

ddisgyblion ag Profiadau Niweidiol yn ystod

Plentyndod yn tueddu i fod yn well yn yr

ysgolion cynradd yr ymwelwyd â nhw nag yn

yr ysgolion uwchradd. Mewn llawer o ysgolion

cynradd, mae athrawon yn darparu cyfleoedd

dyddiol i ddisgyblion siarad am eu teimladau

a rhannu eu pryderon. Maent yn cynnig

cymorth ymarferol a chefnogaeth foesol i

deuluoedd bregus ac yn cynnal perthynas

gadarnhaol â nhw. Er bod gan rai ysgolion

uwchradd brosesau cryf i sicrhau eu bod yn

cael gwybodaeth gywir gan deuluoedd, nid

yw llawer wedi sefydlu perthynas agos o

ymddiriedaeth â nhw”.

Sgwrs Cymru Ein Dyfodol gyda 4Winds

“Weithiau mae ganddyn nhw ddisgwyliadau

afrealistig y bydd disgyblion yn mynd at staff

gyda  gwybodaeth neu'n dibynnu ar

asiantaethau eraill i rannu gwybodaeth. Yn

ogystal, maent yn dibynnu ar wybodaeth sy’n

dod o’r ysgolion cynradd ac nid ydynt yn

adeiladu ar y wybodaeth hon wrth i'r disgyblion

symud ymlaen trwy'r ysgol. "
 

“Nid ydych chi bob amser yn gwybod pwy sydd

â phroblem, felly dylech gynorthwyo pawb,

gydag ymwybyddiaeth o'r hyn sydd ar gael.

Dydw i ddim yn gwybod a fyddwn wedi bod â'r

hyder i fynd at rywun neu grŵp fel hwn pan

oeddwn yn cael trafferth, byddwn am i rywun fy

nghyflwyno." 
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Mae’r ymrwymiad gan Lywodraeth Cymru i

ddarparu’r dull ‘ysgol gyfan’ o ymdrin ag

iechyd a lles meddwl yn darparu cyfrwng i

gyflawni hyn. Dylai'r dull sicrhau bod y

sylfeini'n cael eu gosod i drawsnewid y

system addysg yn ei chyfanrwydd i system

sy'n ymwybodol o Brofiadau Niweidiol yn

ystod Plentyndod ac sy'n ymateb i drawma,

gan weithio gyda'r cymunedau ehangach a

gwasanaethau cyhoeddus integredig. 

Mae'n ymddangos bod llawer o weithwyr y

gwasanaethau cyhoeddus wedi bod yn

rhwystredig am fod ganddynt wybodaeth am

Brofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod,

ymyrraeth gynnar ac atal, ond eu bod yn dal i

orfod gweithio mewn systemau sy'n lle mae

ffocws ar argyfwng.

 

Mae hyfforddiant ac ymwybyddiaeth

gychwynnol yn bwysig, ond nawr rhaid i gyrff

cyhoeddus ddangos sut y maent yn

ymgorffori hyfforddiant Profiadau Niweidiol yn

ystod Plentyndod ac yn defnyddio’r

‘Fframwaith Sgiliau a Gwybodaeth’ a

ddatblygwyd gan Hwb ACE.

Mae fy nadansoddiad o gynlluniau llesiant yn

dangos bod y ffocws hyd yma wedi bod ar

hyfforddi ystod eang o staff a chodi

ymwybyddiaeth am Brofiadau Niweidiol yn

ystod Plentyndod, ynghyd â mapio

gwasanaethau’r blynyddoedd cynnar ar

draws asiantaethau partner. Er bod hwn yn

ddechrau cadarnhaol, mae'n ymddangos bod

gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru yn

dal i gael anhawster meddwl am Brofiadau

Niweidiol yn ystod Plentyndod mewn ffordd

hirdymor ac ataliol.

 

Ni fydd sesiynau hyfforddi un-tro’n ddigon i

effeithio ar y newid diwylliannol a systemig

sydd ei hangen i gyflawni'r weledigaeth o

Gymru heb Brofiadau Niweidiol yn ystod

Plentyndod. 

GrumpyFinn

Fodd bynnag, yr hyn sy'n amlwg yw bod yna

ddiffyg cysondeb neu ansawdd ar draws C

ymru, gyda llawer o ysgolion yn ymwybodol o

Brofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod ond

heb ymryd camau i newid garferion o

ganlyniad i'r ymwybyddiaeth hon, neu efallai

nad oes ganddyn nhw’r wybodaeth neu’r

ddealltwriaeth am y camau i'w cymryd.

 

Mae'r Hwb ACE wedi sefydlu 'model

hyfforddi'r hyfforddwr' sydd, hyd yma, wedi

darparu hyfforddiant ymwybyddiaeth

Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod i

ddwy o bob tair ysgol ledled Cymru, ac mae

cynlluniau i barhau â hyn gyda hyfforddiant

wedi'i drefnu ar gyfer ysgolion Gogledd

Cymru o fis Medi 2020 ymlaen. 

 

Mae'n hanfodol bod nad ymarfer hyfforddi

blwch ticio yn unig mo hwn; mae angen

ymgorffori a chynnal dull gwybodus am

drawma o fynd ati.
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Mae unigolion sy'n wybodus am Brofiadau

Niweidiol yn ystod Plentyndod yn meithrin

perthnasoedd â phobl, gan edrych y tu

hwnt i symptomau ac ymddygiad, ac yn

dangos caredigrwydd, tosturi a

dealltwriaeth

Mae pobl â sgiliau Profiadau Niweidiol yn

ystod Plentyndod  yn ymarferwyr myfyrgar

ac yn dangos eu rôl eu hunain wrth fynd i'r

afael ag Profiadau Niweidiol yn ystod

Plentyndod

Mae ‘Dylanwadwyr’ Profiadau Niweidiol yn

ystod Plentyndod yn datblygu ac yn cynnal

diwylliant sefydliadol a chefnogaeth

systemig sy’n galluogi pobl wybodus a

medrus i ffynnu a rhoi eu gorau. 

 

 

Os na chaiff hyfforddiant Profiadau Niweidiol

yn ystod Plentyndod  ei ymwreiddio, bydd

gwybodaeth yn mynd ar goll o ganlyniad i

drosiant staff a diffyg ffocws. Mae hefyd yn

hanfodol-bwysig bod cysondeb ac ansawdd

yn yr hyfforddiant a ddylai gael ei ddarparu

gan y fframwaith gwybodaeth a sgiliau.

Datblygwyd y fframwaith gan Hwb Cymorth

ACE, ac mae'n pennu'r wybodaeth a'r sgiliau

ar gyfer tair lefel o'r gweithlu:

Yr hyn sydd ei angen ar genedlaethau'r

dyfodol

Sicrhau bod cymunedau'n

cael eu cefnogi trwy

perthynas gyfartal/

ddwyochrog â

gwasanaethau cyhoeddus i

ddarparu blociau adeiladu

gwytnwch.

Mae gwytnwch yn ffactor hanfodol yn y frwydr

yn erbyn Profiadau Niweidiol yn ystod

Plentyndod ac mae angen i gymunedau fod yn

ymwybodol o'r asedau sydd ganddynt i feithrin

gwytnwch gyda phlant a phobl ifanc. 
 

Rhaid i wasanaethau cyhoeddus gydnabod a

chefnogi cymunedau i ymhelaethu ar yr

adnoddau hyn a all liniaru ac atal Profiadau

Niweidiol yn ystod Plentyndod. 

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi nodi'r

ffynonellau gwytnwch hyn y mae angen eu

cynnwys mewn cynlluniau llesiant gyda’r nod o

atal a lliniaru Profiadau Niweidiol yn ystod

Plentyndod. 

Iechyd Cyhoeddus Cymru
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Dylid ystyried y gweithgareddau fel

buddsoddiad yn iechyd meddwl gydol oes y

plant, nid yn rhywbeth 'braf i'w wneud'. Y tu

hwnt i gael effaith gadarnhaol ar fynd i'r afael

ag Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod,

gall y dulliau 'meddalach' hyn helpu hefyd i

feithrin sgiliau o gylch cydweithredu, empathi

a deallusrwydd emosiynol, sy'n sgiliau

hanfodol ar gyfer y dyfodol; a gallant helpu

gyda gwytnwch a chydlyniant cymunedol

ehangach ymhlith gwahanol grwpiau hefyd.

(Gweler yr adran ar Sgiliau ym Mhennod 5 am

ragor o wybodaeth.)

Sgwrs Cymru Ein Dyfodol, Bangor

"Mae angen i ni sicrhau bod pob sector yn ein

cymunedau, ac yn enwedig y cyrff cyhoeddus

statudol, yn gweithio ar y cyd ac yn

gorfforaethol i hybu, gwella a hwyluso

cymunedau. [Yn Cymru Ein Dyfodol hoffwn

weld] gwytnwch cymunedol, a chreu cyfleoedd i

bob unigolyn." 

Er y gall ffactorau gwytnwch ddarparu

rhywfaint o amddiffyniad, nid ydynt yn

gwrthbwyso’r risgiau sy'n gysylltiedig â

datguddiad i Brofiadau Niweidiol yn ystod

Plentyndod  yn llwyr.
 

Mae camau atal sylfaenol i osgoi Profiadau

Niweidiol yn ystod Plentyndod yng

nghenedlaethau'r dyfodol yn dal i fod yn

hollbwysig. Mae'n allweddol deall hefyd pa

gryfderau ac asedau sy'n bodoli eisoes mewn

cymunedau, a'u cryfhau a buddsoddi ynddynt.

Mae yna lawer o enghreifftiau o arferion da

ledled Cymru y mae angen i ni fwrw goleuni

arnynt a’u hamlygu i wasanaethau cyhoeddus

er mwyn sicrhau ein bod yn datblygu dull

sydd wedi'i integreiddio'n llawn ac sy'n

galluogi cymunedau sy'n ymwybodol o

Brofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod  ac

sy'n ymateb i drawma i ddatblygu a ffynnu.

 

 

Gall sector cyhoeddus lle mae caredigrwydd

yn greiddiol wella llesiant, meithrin

ymddiriedaeth a hyder mewn gwasanaethau

cyhoeddus ac annog newid mewn ymddygiad. 

Lle rydyn ni nawr

Mae yna arwyddion cadarnhaol o

bolisïau cenedlaethol a lleol sy’n

cefnogi ymyraethau a fydd yn helpu i

fynd i'r afael â'r cylch o Brofiadau

Niweidiol yn ystod Plentyndod o

genhedlaeth i genhedlaeth

Er bod nad oes yna ddull strategol trosfwaol

o fynd i'r afael ag ACEsn, mae Llywodraeth

Cymru wedi sefydlu nifer o ymyraethau a fydd

yn helpu i atal a lliniaru Profiadau Niweidiol yn

ystod Plentyndod.

 

Mae cynnwys addysg ar berthnasau iach fel

rhan orfodol o'r cwricwlwm cenedlaethol yn

ymyrraeth bolisi bwysig i atal cylchoedd o

adfyd plentyndod o genhedlaeth i

genhedlaeth. 

Cefnogaeth i ddatblygu sgiliau

cymdeithasol ac emosiynol

Gweithgareddau sy'n creu cysylltiad ag

ysgolion a chymunedau

Cyfleoedd cyson i gymryd rhan mewn

chwaraeon a chyfleoedd i greu

rhwydweithiau cyfeillgarwch

Cymryd rhan mewn traddodiadau

diwylliannol.

Mae’r ffynonellau gwytnwch hyn yn cynnwys:

 

Rhaid i ni barhau i feithrin diwylliant o

garedigrwydd ledled Cymru, gan wneud

caredigrwydd yn norm newydd a’i gwneud yn

fwy annerbyniol yn ddiwylliannol i fwlio,

aflonyddu, gorfodi neu ddefnyddio trais.
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Bu ffocws cynyddol ar bwysigrwydd rhaglenni

i gynorthwyo iechyd meddwl a gwytnwch

ymysg plant, wedi'u gyrru i raddau helaeth

gan waith y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac

Addysg a'u Hadroddiad ‘Cadernid Meddwl'.

Yng nghyllideb y flwyddyn nesaf mae'r

Llywodraeth wedi cynnwys £ 500,000

ychwanegol i fwydo’r dull ysgol gyfan o

weithredu ar iechyd meddwl. Trwy Cynllun

Gwella’r Gyllideb maent wedi nodi y byddant

yn canolbwyntio ymhellach ar sut y gallant

gynorthwyo newid mewn buddsoddiad tuag

at gymryd camau ataliol (gan gynnwys

cymhwyso diffiniad mwy tynn o atal yn

ymarferol) fel rhan o gyflwyniad y cynllun

Cyflawni Law yn Llaw at Iechyd Meddwl. Mae

hyn yn cynnwys gweithio gyda fy swyddfa i

archwilio Bondiau Effaith Gymdeithasol fel

model buddsoddi ar sail canlyniadau i leihau

nifer y plant sy’n derbyn gofal sy’n mynd i

sefyllfaoedd gofal.

Mae angen dealltwriaeth fwy cyson a

chamau mwy pendant i ddatblygu

cymunedau sy'n ymwybodol o Brofiadau

Niweidiol yn ystod Plentyndod 

Dim ond mewn ysgolion uwchradd y mae

addysg rhyw yn orfodol ar hyn o bryd, ond o

2022 ymlaen bydd pob plentyn rhwng pump

ac 16 oed yn cael Addysg Perthnasau a

Rhywioldeb sy'n gam cadarnhaol tuag at

ymyrraeth gynnar i feithrin dealltwriaeth am

sut beth yw perthynas iach ymhlith pobl

ifanc.

Mae hi’n debygol bod yna lawer mwy o

ymyraethau sy'n helpu i atal Profiadau

Niweidiol yn ystod Plentyndod, ond nid yna

oes strategaeth gydlynol hyd yn hyn sy'n

dangos sut mae hyn i gyd yn cysylltu â’i

gilydd ar draws y llywodraeth a lefelau eraill o

wasanaethau cyhoeddus. Mae rhai

gwasanaethau a allai ddarparu cymorth

pwysig wrth dorri cylchoedd Profiadau

Niweidiol yn ystod Plentyndod o genhedlaeth

i genhedlaeth, fel gwasanaethau ieuenctid

wedi gweld toriadau sylweddol yn eu

cyllidebau. 

Sgwrs Cymru Ein Dyfodol, bord gron

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

“Mae gennym ni wasanaethau ar gyrion gofal,

ond pa wasanaethau sydd ar gael i bawb?

Maen nhw wedi dioddef y gwaethaf o’r toriadau

e.e. Gwasanaethau Ieuenctid / Cymunedau yn

Gyntaf, ac mae effaith i lawr y llif. Sut mae

buddsoddi mewn cymunedau."

Llwyfan y Bobl

“[Yn Cymru Ein Dyfodol, hoffwn weld] Bod

penderfyniadau yn gysylltiedig â’i gilydd, gan

ystyried natur gyfyngedig yr adnoddau sydd ar

gael a’u bod yn cael eu gwneud gan ystyried yr

effaith hirdymor ar lefel ficro a macro.” 

Datblygodd Hwb Cymorth Ace ymgyrch

ymwybyddiaeth gyhoeddus ym mis Mehefin

2019 #amserbodyngaredig sef y cyntaf o'i

math yn y Deyrnas Unedig. Roedd yr ymgyrch

yn cynnwys hysbyseb deledu ac ymgyrch

cyfryngau cymdeithasol i ledu’r neges y gallai

gweithred syml o garedigrwydd drawsnewid

bywyd plentyn. Dangoswyd yr hysbyseb yn

ystod oriau gwylio brig a chefnogwyd yr

ymgyrch ar y cyfryngau cymdeithasol gan

ystod o sefydliadau sector cyhoeddus a

gwirfoddol. 

Ffotograf swyddodol y Tŷ

Gwyn gan Lawrence  Jackson
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Amlygodd y gwerthusiad fod yr ymgyrch wedi

denu dros 2 filiwn o argraffiadau, lle roedd

pobl wedi cyrchu deunydd ar-lein neu wylio'r

hysbyseb. Mae gwaith pellach ar y gweill i

adeiladu ar yr ymgyrch ‘cic gyntaf’ hon i

edrych ar yr hyn y gellid ei wneud i annog

newid ymddygiad cymdeithasol a sicrhau bod

mynd i’r afael ag Profiadau Niweidiol yn ystod

Plentyndod yn fusnes i bawb.

Mae iaith llesiant yn amlwg mewn polisi

a deddfwriaeth ond gallai'r Llywodraeth

fynd ymhellach i roi caredigrwydd a

thosturi wrth galon polisi cyhoeddus a

darparu gwasanaethau yng Nghymru

Mae mentrau lleol eraill wedi cynnwys

dangos y ffilm ‘Resilience’ mewn lleoliadau

cymunedol. Fodd bynnag, nid yr Hwb ACE yn

unig sy'n arwain y maes gwaith hwn; ond

ychydig iawn o Fyrddau Gwasanaethau

Cyhoeddus sydd wedi cynnwys datblygu

cymunedau sy'n ymwybodol o Brofiadau

Niweidiol yn ystod Plentyndod  yn eu

cynlluniau llesiant, felly mae angen mwy o

waith yn hyn o beth.
 

Mae cyfleoedd i gyrff cyhoeddus adeiladu ar

waith arall y maent yn ei ddatblygu fel

cymunedau sy'n gyfeillgar i ddementia, sydd

wedi cael eu mabwysiadu mewn sawl ardal

yng Nghymru. Mae angen cysylltu eu

hamcanion a'u camau llesiant yn gliriach

hefyd.

Ychydig iawn o gyrff cyhoeddus neu Fyrddau

Gwasanaethau Cyhoeddus sydd wedi nodi

eu bod yn cydweithredu â gwasanaethau

allweddol eraill y tu hwnt i bartneriaid

gwasanaeth cyhoeddus mwy traddodiadol,

fel ysgolion, clybiau chwaraeon, sefydliadau

crefyddol, clybiau ieuenctid, canolfannau

cymuned, er mwyn atal Profiadau Niweidiol yn

ystod Plentyndod a meithrin perthnasoedd

iach rhwng plant ac oedolion. Mae

integreiddiad rhwng amcanion llesiant i greu

‘cymunedau cydlynol’ ac amcanion llesiant i

fynd i’r afael ag Profiadau Niweidiol yn ystod

Plentyndod yn brin. 

Mae gwaith i ddatblygu cymunedau sy'n

ymwybodol o Brofiadau Niweidiol yn ystod

Plentyndod , sy'n ymateb i drawma, wedi cael

ei arwain gan Hwb Cymorth ACE â hynny’n

bennaf gysylltiedig â hyrwyddo

#kindnessmatters. Menter yw hon sy'n dod â

chymunedau ledled Cymru ynghyd i helpu i

greu cymunedau mwy caredig, mwy tosturiol

a gwydn. Mae grwpiau eisoes yng

Nghaerdydd, Merthyr, Casnewydd ac

Abertawe yn creu chwyldro caredigrwydd, o

Caffes Caredigrwydd, i Lysgenhadon

Caredigrwydd.

Mae Llywodraeth yr Alban wedi gosod

‘caredigrwydd’ o fewn eu gwerthoedd

craidd a’u Fframwaith Perfformiad

Cenedlaethol, sy’n golygu eu bod yn dwyn

eu hunain a gwasanaethau cyhoeddus i

gyfrif wrth ddylunio polisïau a chamau

gweithredu dros garedigrwydd. Rydw i

wedi argymell i Lywodraeth Cymru ein bod

yn gosod caredigrwydd a lles wrth galon

llywodraeth a pholisi cyhoeddus yng

Nghymru hefyd er mwyn codi i’r sialensiau

fel Profiadau Niweidiol yn ystod

Plentyndod, a cheisio cyfleoedd ar gyfer

cenedlaethau'r presennol a'r dyfodol.

(Gweler pennod 2).

Er bod yna dystiolaeth sy’n awgrymu

bod 'perthyn' i gymuned a chael

oedolyn sefydlog, dibynadwy yn eich

bywyd yn ffyrdd o atal a lliniaru effaith

Profiadau Niweidiol yn ystod

Plentyndod, mae cyrff cyhoeddus yn

canolbwyntio'n bennaf ar y

ddarpariaeth gwasanaeth bresennol
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Mae'r cynllun heddlu bach, a gychwynnwyd

gan heddlu Gwent yn enghraifft gref o

gynnwys plant yn eu cymunedau, dysgu

sgiliau cymdeithasol ac emosiynol iddynt, a

datblygu perthnasoedd iach rhwng plant ac

oedolion. Mae gan wasanaethau cyhoeddus

eraill yng Nghymru, fel y gwasanaethau

ambiwlans a tân ac achub, gynlluniau

ieuenctid tebyg a allai roi ffocws bwrpasol ar

adeiladu gwytnwch mewn plant sy'n profi

Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod.

Mae'n galonogol bod yr Hwb ACE wedi

partneru â Chwaraeon i ystyried sut y gall

hyfforddwyr ddod yn ymwybodol ac yn

ymatebol i Brofiadau Niweidiol yn ystod

Plentyndod , ac mae potensial i hyn gael ei

ddatblygu ymhellach yn enwedig o ran cyrff

cyhoeddus a Byrddau Gwasanaethau

Cyhoeddus yn cydnabod ac yn gweithredu ar

y cyfleoedd hyn ar lefel leol.

Mae gan Fyrddau Gwasanaethau

Cyhoeddus rôl hanfodol i’w chwarae

wrth gefnogi a gweithio gyda

chymunedau ac nid yw'r cysylltiad bob

amser yn cael ei wneud rhwng yr

amrywiol amcanion llesiant ar sut mae

atal a lliniaru Profiadau Niweidiol yn

ystod Plentyndod fel llinyn euraid

drwyddynt i gyd

Mae Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus

wedi cydnabod bod y gymuned yn bwysig yn

eu hamcanion llesiant. Mae amcanion rhai

cyrff cyhoeddus yn gwneud y cysylltiadau

rhwng bregustra ac Profiadau Niweidiol yn

ystod Plentyndod fel achos

anghydraddoldebau yn ddiweddarach mewn

bywyd hefyd, felly ystyrir bod “rhoi’r dechrau

gorau mewn bywyd i blant” yn fesur ataliol ac

yn lleihau anghydraddoldebau. 
 

Fodd bynnag, ambell un yn unig sydd fel pe

baent wedi cysylltu hyn â bod yn bwysig i atal

a lliniaru Profiadau Niweidiol yn ystod

Plentyndod. Er enghraifft, mae Bwrdd

Gwasanaethau Cyhoeddus Cwm Taf am

ddatblygu “gwirfoddolwyr cymunedol a

gwasanaethau cyhoeddus sydd wedi’u

cydgysylltu’n dda â chymuneda ffyniannus

sy’n ymwybodol o Brofiadau Niweidiol yn

ystod Plentyndod”.
 

Mewn cyferbyniad, nid yw Blaenau Gwent, er

enghraifft, wedi gwneud y cysylltiad rhwng eu

hamcan o “bawb i gael y dechrau gorau

mewn bywyd, gan sicrhau bod blynyddoedd

cynnar cenedlaethau'r dyfodol yn iach, yn

hapus, yn rhydd o niwed ac yn barod i

lwyddo” a'u hamcan o fod am greu

“cymunedau diogel a chyfeillgar, a chreu

cymunedau mwy diogel, lle mae pobl yn

teimlo'n ddiogel ac â chysylltiadau

cymdeithasol da, yn gymdeithasol-gyfrifol ac

yn cael bywyd diwylliannol da”.
 

Mae enghreifftiau eraill yn cynnwys lle mae

gan Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus

amcanion sy'n ymwneud â lles corfforol a

chwaraeon, ond ni wneir unrhyw gysylltiad â

sut y gall hyn helpu i liniaru Profiadau

Niweidiol yn ystod Plentyndod. Mae'r rhan

fwyaf o Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus

yn gweld chwaraeon a gweithgarwch

corfforol fel rhywbeth sy’n rhoi budd o ran

iechyd corfforol yn unig.

 

Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol 2020

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru
31

https://www.southwalesargus.co.uk/news/16292667.gwent-polices-mini-police-scheme-applauded/
https://www.southwalesargus.co.uk/news/16292667.gwent-polices-mini-police-scheme-applauded/


Mae enghreifftiau o waith rhwng

cenedlaethau fel rhan o’r ateb i fynd i'r

afael ag Profiadau Niweidiol yn ystod

Plentyndod yn dechrau dod i'r amlwg

yng Nghymru, ond gallai cyrff

cyhoeddus a Byrddau Gwasanaethau

Cyhoeddus fod yn fwy clir wrth greu'r

cysylltiadau

Fodd bynnag, mae rhai wedi gwneud y

cysylltiad hwn: er enghraifft mae Cyngor Bro

Morgannwg yn edrych ar arfer gorau wrth

ymgysylltu a chyfranogi yn y gymuned, ac

maent yn bwriadu gosod pwyslais arbennig

ar blant a phobl ifanc mewn cymunedau

difreintiedig, gan ddatblygu cyfleoedd trwy

chwaraeon, diwylliant a'r amgylchedd.

Ar draws y rhan fwyaf o amcanion llesiant y

cyrff cyhoeddus yr wyf wedi eu dadansoddi,

nodwyd camau ar gyfer mynd i'r afael ag

unigrwydd ymhlith pobl hŷn a chynorthwyo

pobl ifanc, ac nid yw'r rhain yn cael eu tynnu

ynghyd trwy waith rhwng cenedlaethau a

fyddai’n dwyn buddion ehangach na chael

sylw ar eu pennau eu hunain. Mae

Comisiynydd Plant Cymru’n hyrwyddo’r

gwaith yma, ac chrëwyd adnodd rhwng

cenedlaethau ar y cyd â’r Comisiynydd Pobl

Hŷn â’r nod o annog ysgolion a grwpiau o

bobl hŷn i sefydlu grwpiau amlgenhedlaeth.

 

Maen nhw'n dweud: “Gall prosiect rhwng

cenedlaethau fod yn ffordd gadarnhaol iawn

o chwalu'r rhwystrau rhwng pobl iau a hŷn, o

ddysgu sgiliau newydd, ac o hybu hyder a

lles”.

 

Mae yna ambell i brosiect amlgenhedlaeth

llwyddiannus sy'n gwneud gwahaniaeth i

fywydau pobl ledled Cymru. 

Yn Aberhonddu, mae'r grŵp cymunedol a

helpodd y dref i ddod yn gymuned sy'n

gyfeillgar i Ddementia hefyd yn rhedeg

prosiect rhwng cenedlaethau rhwng Ysgol

Llanfaes a chartref gofal Bupa Trenewydd.

Mae'r bartneriaeth hon wedi bod yn

rhedeg yn llwyddiannus ers tua 2 flynedd.

Dylid defnyddio dysg i ehangu'r math hwn

o waith ledled Cymru gan ei wneud yn

rhan o'n diwylliant i'r hen a'r ifanc ddod at

ei gilydd mewn ffordd sydd o fudd i'r naill

a’r llall. 

Yng Ngwent, mae’r fenter Ffrind i mi, sy'n

cael ei rhedeg gan Fwrdd Iechyd Prifysgol

Aneurin Bevan a phartneriaid eraill, wedi

datblygu prosiectau i helpu pobl sy'n

teimlo'n unig neu'n ynysig i ailgysylltu â'u

cymunedau gan ddefnyddio prosiectau

amlgenhedlaeth. Un o'r enghreifftiau gorau

o'r fenter hon yw Woffington House.

Yr hyn sydd ei angen ar genedlaethau'r

dyfodol 

Gwariant ataliol hirdymor

Mae creu system lwyddiannus sy'n

canolbwyntio ar ymyrraeth gynnar ac atal yn

gofyn am: fuddsoddiad hirdymor, sy'n galluogi

integreiddio gwasanaethau tuag at bwrpas

cyffredin; cynnwys pobl sydd â phrofiad byw

wrth greu'r system; chwalu rhwystrau

traddodiadol i ganiatáu cydweithredu; ac atal

cylchoedd o niwed a chamdriniaeth rhwng

cenedlaethau.
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“Mater o sut rydym yn mynd i'r afael â'r

sialensiau hyn ac yn sicrhau nad yw pwysau

eraill yn dargyfeirio adnoddau oddi wrth yr ateb,

sef buddsoddi mewn plentyndod cynnar a

lliniaru Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod

/ camdriniaeth plant, yw hi."

Llwyfan y Bobl

Rhaid i ni newid y rheolau o ran sut mae

gwariant y llywodraeth yn gweithredu mewn

perthynas ag ymyrraeth gynnar ac atal. Rhaid

inni alinio buddsoddiad hirdymor mewn

gwasanaethau â strategaethau hirdymor ar

gyfer atal Profiadau Niweidiol yn ystod

Plentyndod , gan symud canran o'r holl

gyllidebau i weithgareddau ataliol sy'n

seiliedig ar dystiolaeth ac sy'n cynyddu

atebolrwydd gwleidyddol dros yr ymdrech

genedlaethol ym mhob maes o'r llywodraeth.

(Gweler yr argymhelliad ym Mhennod 2).

Lle rydyn ni nawr

 

Mae strategaeth gyllidebu a phroses gwneud

penderfyniadau Llywodraeth Cymru yn

annatod wrth sbarduno newid ar draws

gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru gan

ei bod yn fframio cyfran sylweddol o

benderfyniadau cyrff cyhoeddus. 

Mae'r cyd-destun polisi a

deddfwriaethol cyfredol yn cefnogi

dyhead ataliol hirdymor, ond mae'r

buddsoddiad mewn gwasanaethau a all

gefnogi'r dyheadau hyn yn aml yn rhai

tymor byr ac o botiau arian ar wahân

Mae hi’n amlwg y gallai buddsoddi mewn atal

Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod

arwain at arbedion sylweddol ar draws nifer o

wasanaethau cyhoeddus fel y mae’r diagram

hwn o Adroddiad y Sefydliad Ymyrraeth

Gynnar ar ‘Gost Ymyrraeth Hwyr’ yn ei nodi:

Rydw i wedi cynghori a chytuno'n

llwyddiannus ar ddiffiniad ar gyfer atal i'w

gymhwyso i wariant ataliol gyda Llywodraeth

Cymru. Mae hi’n hanfodol nawr bod y

Llywodraeth yn defnyddio'r diffiniad hwn o sut

mae'n darparu adnoddau ar gyfer

gwasanaethau a gaiff ar atal a lliniaru

Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod, a

dylai gwasanaethau cyhoeddus ar bob lefel

gymhwyso hyn hefyd.
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Ffynhonnell EIF. Cost ymyrraeth hwyr

Diffiniad o Atal

Atal sylfaenol - Adeiladu gwytnwch - creu'r amodau pan na fydd problemau'n codi yn y

dyfodol. Dull ‘cyffredinol’.

Atal eilaidd - Targedu gweithredu mewn ardaloedd lle mae risg uchel y bydd problem yn

digwydd. Dull ‘wedi’i dargedu’.

Atal trydyddol - Ymyrryd pan fo problem, i'w atal rhag gwaethygu a'i atal rhag digwydd

eto yn y dyfodol. Dull ‘ymyrryd’.

Gwariant acíwt - Gwariant, sy'n gweithredu i reoli effaith sefyllfa negyddol iawn ond nad

yw'n gwneud fawr ddim i atal problemau rhag codi eto yn y dyfodol. Dull ‘adferol’. 

Atal yw gweithio mewn partneriaeth i gyd-gynhyrchu'r canlyniadau gorau posibl, gan

ddefnyddio'r cryfderau a'r asedau sydd gan bobl a lleoedd i’w cyfrannu. Gan dorri hyn i lawr

yn bedair lefel, gall pob lefel leihau'r galw am y nesaf:
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Mae gweithredoedd gwasanaethau

heddluoedd ledled Cymru wrth ddargyfeirio

adnoddau tuag at hyfforddiant ar gyfer

swyddogion heddlu a gwaith mewn

partneriaeth o gylch cymorth cynnar mewn

perthynas ag Profiadau Niweidiol yn ystod

Plentyndod, yn enghraifft dda o wasanaeth

sy'n buddsoddi mewn meysydd eraill (gweler

yr enghraifft uchod ar y fenter Adnabod a

Chyfeirio i Wella Diogelwch er mwyn sicrhau

buddion ataliol ehangach. 

Mae Hwb Cymorth ACE yn enghraifft dda o

sut y gellir cyfuno cyllidebau a rhannu

adnoddau at bwrpas cyffredin, fodd bynnag,

ni fwriadwyd i'r Hwb fod yn strwythur parhaol

erioed, ond yn hytrach  yn rhywbeth i gefnogi

datblygiad ac ymgorffori newid systemig ar

draws pob sector a cymdeithas yng Nghymru.

Mae'r ffordd y mae cyllid cyhoeddus yn cael

ei weinyddu yng Nghymru hefyd yn golygu

bod amser yn aml yn cael ei dreulio yn

meddwl am ffyrdd o ddod o hyd i gyllid, cau

meysydd gwaith a methu â chynllunio

ymhellach nag ychydig flynyddoedd ymlaen.

Mae'r rhain yn rhwystrau cyffredin, cymhleth i

gynllunio a gweithredu ymyraethau cynnar ac

atal effeithiol ar raddfa y mae'n rhaid eu

goresgyn os ydym am fod yn llwyddiannus.

Mae'r sialensiau hyn yn arbennig o ddinistriol

pan fyddant yn berthnasol i wasanaethau ar

gyfer plant a theuluoedd sy'n profi Profiadau

Niweidiol yn ystod Plentyndod. (Gweler fy

nghanfyddiadau ac argymhellion am gyllid

tymor byr ym Mhennod 2).

Mae llawer o bartneriaid yn y sector

gwirfoddol yn cael eu cyflogi â photiau bach

o arian i gyflawni mentrau, prosiectau neu

ymyraethau tymor byr, yn unig, ac mae’r cyllid

yn dod i ben a’r prosiect yn cau. Weithiau

mae hyn am nad ydyn nhw wedi gweithio,

ond yn aml mae hyn oherwydd nad oes mwy

o arian ar gael. 

Dywedon nhw ei bod yn ‘loteri ar sail cod

post’, gan ddisgrifio sut mae gennym ni yng

Nghymru “ddeddfwriaeth fendigedig sy’n

clustnodi’r plant sydd angen gwasanaethau

ymyrraeth gynnar, ac eto er mwyn ariannu’r

gwaith hwnnw, mae’n rhaid i ni wneud cais

am grantiau cylchol, dro ar ôl tro”. Amlygodd

yr adroddiad hefyd sut mae yna plant ar

draws Cymru sy’n cael eu clustnodi mewn

ysgolion fel rhai sydd wedi bod yn dyst i drais

yn y cartref, ond mae’n dibynnu lle maen

nhw’n byw a oes unrhyw wasanaethau

cymorth ar gael iddynt. Mae hwn yn fethiant

amlwg yn y system o atal y cylch Profiadau

Niweidiol yn ystod Plentyndod o genhedlaeth

i genhedlaeth, oond mae’n un y gellid ei

unioni'n syml pe baem yn cymryd system sy'n

canolbwyntio ar ymyrraeth gynnar ac atal o

ddifrif. 

“Maen nhw'n ceisio arbed £3/4,000, ond beth

am y costau hirdymor hynny, mae'n gynllun

ariannol byr ei olwg, mae staff yn cael eu

hymestyn ac mae popeth yn cael ei wasgu lle

dylai gael ei feithrin.” 

Sgwrs Cymru Ein Dyfodol 

gyda 4Winds

Mae cylchoedd cyllido tymor byr

Llywodraeth Cymru yn dwysáu'r

broblem o gynyddu arferion a

gwasanaethau ar sail tystiolaeth

Mae'n anodd iawn i lunwyr polisi cenedlaethol

ddadlau achos buddsoddiadau hirdymor heb

dystiolaeth gref, ond eto mae gwasanaethau i

blant neu deuluoedd fel arfer yn cael eu

comisiynu am rhwng blwyddyn a thair

blynedd, sy’n fyr o o amser i wasanaeth

newydd fwrw gwreiddiau neu ddangos effaith

gadarnhaol.
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Mae yna dystiolaeth gadarn eisoes o'r hyn

sy'n gweithio ond mae potiau cyllido bach,

tymor byr, un broblem gan Lywodraeth Cymru

yn ddi-fudd, Maent yn hyrwyddo meddylfryd

'tymor byr' a chynlluniau peilot dan

gyfyngiadau amser sy'n aml yn dod i ben, er

taw’r hyn sydd ei angen yw cyllid strategol,

hirdymor. Gall potiau cyllid â diffiniadau cul o’r

fath amsugno adnoddau lleol sylweddol trwy’r

broses o ddatblygu cynigion a sefydlu

gwasanaethau y gallai fod angen eu tynnu’n

ôl pan ddaw’r cyllid i ben ymhen ychydig

flynyddoedd. Yn ogystal ag effeithio ar

effeithlonrwydd y gwasanaeth a ddarperir,

daw hyn â phroblemau eraill hefyd, fel effaith

ar recriwtio staff a diogelwch staff mewn

rolau a ariennir ar sail dros dro.

Ar lefel Llywodraeth Cymru, mae meysydd

polisi a chyllidebau ar wahân i’w gilydd, ac

mae’r esiamplau o orgyffwrdd a rhannu

cyllidebau’n brin iawn. Ar lefel leol, mae

ymyrraeth gynnar yn gallu cael ei danseilio

gan y ffaith nad yw’r buddion yn aml yn

cronni i'r rhai sy'n buddsoddi ynddo. Yn aml,

bydd y penderfyniad i fuddsoddi yn nwylo un

asiantaeth neu adran llywodraeth leol, ac o’r

herwydd ni fydd buddion ymyrraeth gynnar yn

tueddu i fod yn rhai hirdymor na chael eu

rhannu'n eang, ac ni fyddant o reidrwydd yn

elwa'n uniongyrchol ar y buddsoddiad

hwnnw. 

 

 

clementine mom
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Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod
Argymhellion i Lywodraeth Cymru

Prif Argymhelliad

Dylai Llywodraeth Cymru adeiladu ar raglenni, fel Dechrau'n Deg, i fynd i’r afael â Phrofiadau

Niweidiol yn ystod Plentyndod; i wneud ymyrraeth gynnar ac adfyd plentyndod yn

flaenoriaeth. Dylai Llywodraeth Cymru nodi strategaeth genedlaethol glir i rymuso ac annog

yr holl wasanaethau cyhoeddus allweddol i ddarparu ymyrraeth gynnar effeithiol, gynaliadwy

sy'n seiliedig ar dystiolaeth.

Argymhellion Polisi

Buddsoddi fwy yn y gwaith 1000 diwrnod cyntaf, gan sicrhau bod tystiolaeth o ymyriadau

a bod monitro effaith yn gyfannol.

Sicrhrau fod gwaharddiadau ysgolion yn dod yn rhywbeth o'r gorffennol gyda gwaith mwy

penodol ac ymroddedig ar sut rydyn ni'n gwneud i hyn ddigwydd.

Cysoni buddsoddiad hirdymor mewn gwasanaethau â strategaethau hirdymor ar gyfer

atal Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod.

Adeiladu gallu a capasiti o fewn gwasanaethau lleol i gynhyrchu tystiolaeth o ansawdd

uchel o'r hyn sy'n gweithio wrth dorri cylchoedd rhwng cenedlaethau. Dylai defnydd

arferol y dystiolaeth hon ddod yn rhan o ‘fusnes fel arfer’ ochr yn ochr â buddsoddi mewn

a chynyddu’r hyn sy’n gweithio gyda mwy o ddefnydd o wyddoniaeth gweithredu i sicrhau

llwyddiant.

 

 

 

Dylai Llywodraeth Cymru:
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Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod
Argymhellion i Lywodraeth Cymru

Blaenoriaethu cyllid hirdymor ar gyfer gwasanaethau system gyfan sy'n seiliedig ar

dystiolaeth a all dorri'r cylch rhwng cenedlaethau.

Datblygu cyllideb ac adnodd cyfun ac ymroddedig i ganolbwyntio ar ymyrraeth gynnar ac

atal Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod heb greu seilo arall.

Darparu monitro cyfannol o effaith ymyrraeth gynnar ac atal Profiadau Niweidiol yn ystod

Plentyndod.

Cyflwyno rhaglen ‘Llwybr carlam bywyd go iawn' o fewn y Gwasanaeth Sifil a’r Sector

Cyhoeddus er mwyn dod ag amrywiaeth o sgiliau, safbwyntiau a phrofiadau i

wasanaethau cyhoeddus y dyfodol, dylai Llywodraeth Cymru weithio gyda chyrff

cyhoeddus i gyflwyno rhaglen ‘Llwybr carlam bywyd go iawn', gan geisio recriwtio pobl

sy’n arbenigwyr ar eu bywydau eu hunain. (Hefyd yn argymhelliad ym Mhennod 2 ac yn yr

adran ar Gymru sy'n Fwy Cyfartal ym Mhennod 3).

 

 

 

Yn eu camau gweithredu o ddydd i ddydd, dylai Llywodraeth Cymru stopio:

Yn eu camau gweithredu o ddydd i ddydd, dylai Llywodraeth Cymru ddechrau:

Potiau cyllido tymor byr ar gyfer darparu gwasanaethau hanfodol wrth ymyrryd yn gynnar

ac atal Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod.

Cyfrifoldeb gwasgaredig ar draws y llywodraeth am ymyrraeth gynnar ac atal Profiadau

Niweidiol yn ystod Plentyndod.

Mentrau tymor byr ar gyfer enillion cyflym.
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Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod
Cyngor ar bennu amcanion llesiant ar gyfer yr holl gyrff a byrddau

cyhoeddus a gwmpesir gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

(gan gynnwys Llywodraeth Cymru)

Cyfeiriwch at y bennod ar Osod Amcanion Da, ond wrth bennu eu hamcanion yn

benodol mewn perthynas â Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod, dylai'r holl

gyrff a byrddau cyhoeddus a gwmpesir gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r

dyfodol (gan gynnwys Llywodraeth Cymru):

Cydweithio â rhanddeiliaid ehangach gan gynnwys sefydliadau angor cymunedol a Hwb

Cymorth ACE.

Gosod amcanion llesiant ar Brofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod sy'n bachu

cyfleoedd i weithio gyda phartneriaid y tu hwnt i wasanaethau traddodiadol ac i ystyried

sut maen nhw'n gwneud hyn gallwch chi gyflawni amcanion a nodau llesiant eraill.

Bod yn barod i ddiwygio'r gwasanaethau presennol.

 

 

Wrth bennu eu camau, dylai cyrff cyhoeddus a byrddau a gwmpesir gan

Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (gan gynnwys Llywodraeth Cymru)

ganolbwyntio yn y meysydd a ganlyn a dylent:

Nodi arfer sy'n seiliedig ar dystiolaeth o bob rhan o Gymru a thu hwnt a'i fabwysiadu'n

lleol.

Dylai hyfforddiant safoni ar gyfer Profiadau Niweidiol Plentyndod gael ei greu i sicrhau

ansawdd ar draws pob corff cyhoeddus trwy werthuso ffurfiol; ac wedi ei wreiddio mewn

sefydliadau er mwyn i edrych trwy lens ‘Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod’ ddod yn

norm diwylliannol. Dylai'r Hwb Cymorth ACE archwilio i achredu, neu i greu restr

gymeradwyo yng Nghymru.

Edrychwch ar y system gyfan a rhoi tosturi yn lle cystadleuaeth - dylai ymyriadau fod yn

delio â'r unigolyn, nid y mater penodol.
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Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod

Argymhellion Proses

Yn eu gweithredoedd o ddydd i ddydd dylent stopio:

Ymagwedd seilo tuag at ymyrraeth gynnar ac atal Profiadau Niweidiol yn ystod

Plentyndod.

Gweld Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod fel mater iechyd a gofal cymdeithasol yn

unig.

Ychwanegu mwy o gymhlethdod i'r system bresennol.

Gweld Profiadau Niweidiol Plentyndod fel model diffyg a pheidio â chanolbwyntio ar

wytnwch.

 

 

 

Cyfuno adnoddau a chyllidebau at y diben cyffredin o fynd i'r afael â Phrofiadau Niweidiol

yn ystod Plentyndod.

Gosod 'lens' Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod dros yr holl amcanion llesiant.

Chwalu rhwystrau rhwng proffesiynau, cyrff cyhoeddus a chymunedau i ganiatáu

cydweithredu ac integreiddio.

Defnyddio gwyddoniaeth gweithredu ar gyfer mentrau newydd ac ymrwymo i gynyddu

wrth weithio.

Sicrhau gwybodaeth berthnasol am blant a theuluoedd bregus yn cael ei rhannu'n

brydlon ag ysgolion yn ogystal ag asiantaethau statudol eraill - gan fabwysiadu 'Operation

Encompass' yn gyffredinol.

 

 

 

 

Argymhellion ar gyfer yr holl gyrff a byrddau cyhoeddus a gwmpesir

gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (gan gynnwys

Llywodraeth Cymru)

Yn eu gweithredoedd o ddydd i ddydd dylent ddechrau:

Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol 2020

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru
40



Adnoddau/ Gwybodaeth

Defnyddiol

Fframwaith Cenedlaethau’r Dyfodol

Fframwaith Cenedlaethau’r Dyfodol ar gyfer Craffu

Fframwaith ar gyfer dylunio gwasanaeth

Llywodraeth Cymru: Tueddiadau’r Dyfodol 2017

Iechyd Cyhoeddus Cymru: Profiadau Niweidiol Mewn Plentyndod a’u heffaith ar

ymddygiad sy’n niweidio iechyd ymysg oedolion Cymru

Eystn: Adnabod eich plant – cefnogi disgyblion sydd wedi cael profi adau niweidiol yn

ystod plentyndod

Gweminar Hwb Cymorth ACEs gyda Ymarfer Da (GPEx)

Cymru Well Wales: Fframwaith Sgiliau a Gwybodaeth i Gymru

Cymru Well Wales: The First 1000 Days in Cardiff

Iechyd Cyhoeddus Cymru: Adroddiadau ACEs

Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru

 

 

 

 

 

Llywodraeth Cymru 

 

 

 

Arall
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https://futuregenerations.wales/cy/resources_posts/future-generations-framework-for-service-design/
https://llyw.cymru/tueddiadaur-dyfodol-2017
https://llyw.cymru/tueddiadaur-dyfodol-2017?_ga=2.34419489.1456279774.1588334600-562702980.1588334600
http://www2.nphs.wales.nhs.uk:8080/PRIDDocs.nsf/815f97434d281f8b80257508003d3986/77d051ad7fad077c80257f370038b0b7/$FILE/ACE%20Report%20FINAL%20(W).pdf
https://www.estyn.llyw.cymru/adroddiadau-thematig/cefnogi-disgyblion-gyda-profiadau-niweidiol-yn-ystod-plentyndod-0?_ga=2.224403475.846069378.1588334839-1846861113.1585066115
https://www.youtube.com/watch?v=6bXRAlqop0U&feature=youtu.be
https://issuu.com/acesupporthub/docs/sk_framework_v1b_-_welsh
https://issuu.com/acesupporthubcymru/docs/f1000_days_in_cardiff
http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/888/tudalen/88518

