
Cynorthwyo menywod 
ifanc beichiog a mamau 
ifanc sydd â phrofiad  
o gael gofal

Cymorth 
 un ac un  

Darparu cymorth,  
cyngor ac eiriolaeth a 

hyrwyddo hawliau

 Cymorth  
gan Gymheiriaid  

Cyfarfodydd 
cymdeithasol, rhannu 

profiadau a chael 
cymorth

Ymgyrchu
Byddwn yn ymgyrchu i 
sicrhau newid ynghylch 
materion sy’n effeithio 

ar fenywod ifanc sydd â 
phrofiad o gael gofal

Digwyddiadau

Cynnal digwyddiadau 
sy’n mynd i’r afael ag 
anghyfartaledd rhwng 
y rhywiau a hyrwyddo 
cyfleoedd addysgo i  

bobl ifanc



Mynnwch y 
cymorth mae 
arnoch chi ei 
angen
I gael cymorth, gallwch chi 

gysylltu’n uniongyrchol â ni 

neu gallwch gael eich cyfeirio 

gan rywun rydych chi’n ei 

adnabod. Bydd angen cael 

cydsyniad bob amser cyn 

gwneud atgyfeiriad, a gellir 

gwneud hynny trwy ffonio 

Llinell Gymorth NYAS ar 

0808 808 1001 neu trwy 

gyfrwng y wefan,  

www.nyas.net

Os ydych chi’n anfodlon â’r 

gwasanaeth a gawsoch gan 

NYAS, mae gennych chi hawl 

i gyflwyno cwyn. I gael rhagor 
o wybodaeth, ffoniwch  

0808 808 1001 neu trowch  

at www.nyas.net

Roedd y cymorth yn anhygoel. Fe wnaethoch chi fy nghyfeirio at yr holl 

ddosbarthiadau priodol a’r holl fannau priodol. Fe wnaethoch chi fy helpu i â 

fy llety. Mae fy hyder wedi cynyddu’n sylweddol. Rwyf i wedi gwneud ffrindiau 

newydd ac wedi ennill cymwysterau newydd a datblygu sgiliau newydd,  

diolch i chi. Bellach, mae cyfleoedd newydd ar gael i mi ac rwy’n  
teimlo fel fi fy hun unwaith eto.
DYFYNIAD GAN FAM IFANC

Sut allwn ni helpu  
Mae NYAS Cymru (y Gwasanaeth Eiriolaeth 

Ieuenctid Cenedlaethol) wedi sefydlu ‘Prosiect Undod’, 

sy’n cynnig cymorth holistaidd i fenywod ifanc beichiog 

a mamau ifanc hyd at 25 mlwydd oed ledled Cymru. 

Mae’r sgiliau emosiynol ac ymarferol a’r sgiliau bywyd a 

gynigir gan y prosiect yn cynnwys: 

l Magu hyder 

l Lleihau teimladau o fod yn ynysig 

l Mynediad at adnoddau a grantiau 

l Cymorth â materion tai ac i sefydlu cartref

l Sgiliau cyllidebu

l Eiriolaeth 

l Cymorth i gael gwasanaethau eraill yn cynnwys 

gwasanaethau iechyd rhywiol 

Mae Prosiect Undod yn cynnwys amrywiaeth o 

gyfleoedd i gyfranogi yn cynnwys gwaith ymgynghori, 
cymorth gan gymheiriaid a chyfeirio at raglenni eiriolaeth 

gan gymheiriaid a mentora cymheiriaid NYAS

Fel rhan o Brosiect Undod, byddwn ni’n cynnal 

gweithdai rhad ac am ddim ar gyfer pobl ifanc (11-25 

mlwydd oed). Gallwn redeg y sesiynau hyn yn hyblyg i 

weddu i anghenion unigolion. Yn ychwanegol, byddwn 

yn cynnal cynhadledd flynyddol ynghylch cydraddoldeb 
rhwng y rhywiau a wnaiff ganolbwyntio ar amrywiaeth o 

faterion yn ymwneud â phobl ifanc
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