


Cyflwyniad
by Sharon Lovell MBE,
Brif Swyddog Gweithredol NYAS Cymru

Mae’r adroddiad hwn yn drosolwg o’r gwerthusiad
a gynhaliwyd gan NYAS Cymru ar yr adolygiad
hanner ffordd o’n Rhaglen Prosiect Undod a
ariennir gan Lywodraeth Cymru drwy Grant
Cynaliadwyedd Gwasanaethau Cymdeithasol.
Mae gennym gynllun uchelgeisiol; darparu cymorth dwys i
fenywod ifanc mewn gofal sydd naill ai’n feichiog neu sydd â
phlant mewn perygl o fynd i mewn i’r system ofal hefyd.

Ein nod oedd cadw teuluoedd gyda'i gilydd; torri'r cylch o blant
sy'n mynd i ofal a chynnal hawliau menywod ifanc a'u plant.
Ochr yn ochr â hyn, roeddem am greu rhwydweithiau cymorth
gan gymheiriaid ar gyfer menywod ifanc sy’n aml wedi’u
hynysu, mewn ofn, yn bryderus ac wedi’u drysu gan y systemau
o’u cwmpas. Rydym am fynd i’r afael ag anghydraddoldebau
rhywedd ac ymgyrchu ar y materion sy’n effeithio ar fenywod
ifanc yng Nghymru.

Daeth y syniad am Brosiect Undod o’r achosion eiriolaeth
cynyddol y gofynnwyd i ni eu cefnogi ar gyfer merched ifanc a
oedd yn aml mewn argyfwng.

Mae’r canfyddiadau yn y papur hwn yn adlewyrchiad ar ffurfio
dull newydd o weithio gyda merched ifanc, heb farnu a gyda
rhywun ar eu hochr. Mae'r adolygiad hanner ffordd hwn yn
dangos bod angen i'r prosiect parhaus barhau; gwersi a
ddysgwyd a sut y gallwn roi’r rhain ar waith wrth i ni symud
ymlaen i’r cam nesaf a fydd yn cynnwys gweithio gyda dynion
ifanc i fynd i’r afael â’r problemau y maent yn eu hwynebu gyda
rhianta a pherthnasoedd.

Mae gwaith Prosiect Undod wedi’i gydnabod fel darn o waith
arloesol ym maes gofal cymdeithasol ledled Cymru. Mae NYAS
Cymru wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Plant a Phobl
Ifanc Nawr, Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid a’r
Gwobrau Gofal Cymdeithasol Ewropeaidd am arloesi.
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Mae lleisiaumerched
ifanc wedi'u hymgorffori
yn yr adroddiad hwn;
Hoffwn ddiolch i bob un ohonynt am gymryd yr
amser i siarad â ni am eu profiadau o Brosiect
Undod

Rwy'n addo - byddwn bob amser ar eich ochr
chi. Hoffwn hefyd ddiolch i Dr Anne Crowley am
wneud yr ymchwil hwn o Brosiect Undod a holl
staff yr awdurdod lleol a roddodd gyfweliadau
ynghyd â staff NYAS Cymru sy’n gwneud
gwahaniaeth i fywydau menywod ifanc bob
dydd.

Rwyf hefyd yn ddiolchgar i Lywodraeth Cymru
am gefnogi parhad cyllid ar gyfer Prosiect
Undod ledled Cymru. Mae ein huchelgais yn dal
yn uchel; byddwn yn parhau i ddarparu’r
cymorth cofleidiol dwys i fenywod ifanc, yn
creu rhwydweithiau cymorth cymheiriaid, yn
ymgyrchu ar faterion cydraddoldeb rhywiol ac
yn anelu at greu newid systemig sy’n
adlewyrchu system ddiogel, decach a chyfiawn
ar gyfer plant a’u mamau sydd â phrofiad o
ofal.



Cynhaliwyd yr adolygiad hwn o Brosiect Undod yn ystod
chwarter olaf 2021 – 19 mis i mewn i Grant tair blynedd
gan Lywodraeth Cymru. Roedd NYAS Cymru yn awyddus
i bwyso a mesur y cynnydd o ran cyflwyno Prosiect Undod
ledled Cymru gyfan ar ôl cynnal cynllun peilot
llwyddiannus yn Ne Cymru o 2017. Adolygwyd cofnodion
achos dienw ac asesiadau pellter a deithiwyd a
chynhaliwyd 30 o gyfweliadau â menywod ifanc (9),
staff prosiect (5), rheolwyr NYAS Cymru (5) ac
asiantaethau allanol - y mwyafrif ohonynt wedi
cyfeirio person ifanc at Brosiect Undod (11).

Roedd yr ymchwiliad yn canolbwyntio ar
y canlynol:
• Faint mae'r prosiect wedi'i gyflawni?
• Pamor dda ymae'r prosiect wedi'i
gyflawni?

• Pa wahaniaeth wnaeth y prosiect?
Mae'r papur briffio hwn yn cyflwyno crynodeb o
ganfyddiadau allweddol yr adolygiad ac yn cloi gyda nifer
o argymhellion.

Mae Prosiect Undod yn cefnogi
merched ifanc sydd â phrofiad o fod
mewn gofal sy’n feichiog neu sydd â
phlentyn, fel arfer yn eu cynorthwyo i
lywio achosion amddiffyn plant a gofal
a chael llais mewn gwneud
penderfyniadau. Nod y gwasanaeth yw
lleihau nifer y plant i fenywod sydd â
phrofiad o ofal sy’n mynd i mewn i ofal,
gwella llesiant menywod ifanc a
sicrhau bod ganddynt lais yn yr
achosion, yn ogystal â mynd i’r afael
ag amrywiaeth o faterion y mae
menywod ifanc sydd â phrofiad o ofal
yn ymdrin â nhw gan gynnwys tlodi,
digartrefedd ac iechyd gwael.
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Rhagymadrodd



Canfyddiadau Allweddol

Rhoi'r prosiect ar waith
Dechreuodd Grant Trydydd Sector Gwasanaethau
Cymdeithasol Cynaliadwy ar gyfer Prosiect Undod ym mis
Ebrill 2020 yn union wrth i’r Pandemig gyrraedd ein glannau a
gyda’r cyfnod cloi cenedlaethol cyntaf yn dod i rym. Roedd y
newid o gyfnod peilot Prosiect Undod sy’n gweithredu’n
bennaf yn ne Cymru i wasanaeth ehangach, Cymru gyfan, a
ariennir o dan y grant newydd hwn yn llawer mwy heriol gan y
ffaith bod yn rhaid gwneud yr holl waith o bell. Llwyddodd
NYAS Cymru i ailgyfeirio rhywfaint o’r grant a ddyfarnwyd i
ddarparu cymorth ychwanegol, heb ei gynllunio, i famau ifanc
a mamau beichiog sydd â phrofiad o fod mewn gofal ac mewn
ymateb i anghenion sy’n gysylltiedig â chyfyngiadau iechyd y
cyhoedd. Er enghraifft, bu diffyg adnoddau digidol, galluoedd
band eang a chostau data yn rhwystrau i fenywod ifanc o ran
cysylltu â gwasanaethau a chymryd rhan mewn cyfarfodydd
ynghylch pryderon am eu rhianta. Ymatebodd NYAS Cymru i'r
anghenion ychwanegol hyn trwy ddefnyddio peth o'r grant i
ddarparu offer, data ac uwchraddio band eang.

Fodd bynnag, er gwaethaf yr heriau hyn, wedi 19 mis mae’r
prosiect bellach wedi'i hen sefydlu. Ymhlith y cyflawniadau mae:

• Tîm llawn wedi'i recriwtio gyda chyfoeth o brofiad a sgiliau
perthnasol.

• Mae gweithdrefnau atgyfeirio, dyrannu a goruchwylio/
cynnal staff yn gweithio'n dda.

• Cefnogi 125 o ferched ifanc (yn rhagori ar y targedau)

• Cynhyrchwyd map neu gyfeiriadur gwasanaethau mewn
pedwar o'r chwe rhanbarth. Mae cynllun ar y gweill i
wneud hynny yn y ddau ranbarth sy'n weddill wrth i
weithwyr prosiect ddod yn weithredol.

• Sefydlu caffi Cymorth Cyfoedion misol rheolaidd.

• Mae Prosiect Undod wedi derbyn cyfeiriadau gan 19 o'r
22 awdurdod lleol yng Nghymru. Mae gwasanaeth Cymru
gyfan bellach yn ei le ac yn weithredol.

Darparu gwasanaethau
Faint o fenywod ifanc sydd wedi elwa ar y cymorth, o ble
maen nhw?
Derbyniodd 125 o fenywod ifanc wasanaeth gan Brosiect
Undod rhwng mis Ebrill 2020 a diwedd mis Hydref 2021.
Daeth mwyafrif yr atgyfeiriadau gan wasanaethau plant
awdurdodau lleol gan gynnwys timau Gadael gofal/Ôl-16
(45%) neu gan wasanaethau eiriolaeth eraill NYAS Cymru
(31%) .

Roedd y merched ifanc yn byw yn un o 19 awdurdod lleol ar
draws Cymru. Mae dau o'r tri awdurdod lleol sydd heb eu
cynrychioli eto yng ngorllewin Cymru (Sir Benfro, Ceredigion)
lle mae'r gweithiwr prosiect rhanbarthol olaf i fod i gael ei
benodi yn gynnar yn 2022. Conwy yw'r awdurdod lleol arall
sydd eto i ddefnyddio'r gwasanaeth a bydd angen parhau i
weithio yno i annog atgyfeiriadau.

Beth oedd eu hamgylchiadau ar adeg yr atgyfeiriad?
Roedd tua 8% o’r merched ifanc o dan 16 oed pan gawsant
eu cyfeirio at Brosiect Undod, ac mae mwyafrif y merched
ifanc wedi’u rhannu ar draws y categorïau oedran 16-20 a
21-24 yn weddol gyfartal (47% a 45% yn y drefn honno).

Roedd tua hanner y 125 o fenywod ifanc yn feichiog pan
agorwyd yr achos – roedd gan y 51% arall o leiaf un plentyn
eisoes. Roedd y merched ifanc hynny a ymgysylltodd â’r
prosiect cyn 21 oed yn fwy tebygol o fod yn feichiog.

Roedd dros hanner yn byw'n annibynnol, llawer mewn
amgylchiadau bregus gyda phartneriaid neu hebddynt.
Roedd rhai o'r defnyddwyr gwasanaeth iau yn byw mewn
lleoliad gofal ac roedd 11% yn byw gyda rhiant/rhieni neu
neiniau a theidiau - rhai dros dro. Roedd tua 1 o bob 5 o’r
merched ifanc yn byw mewn llety dros dro – yn bennaf mewn
hosteli – a oedd yn aml yn cael ei ddefnyddio’n amhriodol ar
gyfer merched ifanc beichiog.
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Pa faterion oedd y merched ifanc eisiau cefnogaeth gyda
nhw?
Y pedwar mater mwyaf cyffredin yr oedd merched ifanc
eisiau cymorth gyda nhw oedd:

• Cymryd rhan mewn ymchwiliad amddiffyn plant/
achosion gofal - helpu merched ifanc i ddeall yr hyn a
ddisgwylir ganddynt ac i gymryd rhan lawn yn yr achos
(71%).

• Tai: cael rhywle i fyw, sefydlu cartref, paratoi ar gyfer
dyfodiad y babi (61%).

• Cyllid: delio â dyledion, ymdopi ar incwm isel, cyrchu
grantiau (67%).

• Cam-drin domestig a pherthnasoedd afiach gyda
phartneriaid, cyn-bartneriaid ac aelodau o'r teulu (57%).

Roedd cefnogaeth emosiynol yn broblem i bob defnyddiwr
gwasanaeth. Mae mwyafrif y merched ifanc sy'n ymgysylltu â
Phrosiect Undod yn ynysig ac yn cael trafferth gyda diffyg
cefnogaeth. I rai, mae hyn yn gysylltiedig â'u hiechyd
emosiynol gwael eu hunain a lefelau gwanychol o bryder.
Soniodd gweithwyr prosiect am nifer o famau ifanc sy’n
gweithio gyda nhw sy’n teimlo na allant fynd allan, teithio ar
drafnidiaeth gyhoeddus – hyd yn oed i fynd â’u plentyn i’r
feithrinfa neu i’r ysgol.

Pa gefnogaeth a ddarparwyd gan Brosiect Undod?
Craidd model gwasanaeth Prosiect Undod yw darparu
cefnogaeth emosiynol ac ymarferol 1:1 dwys. Mae Prosiect
Undod yn gweithio gyda merched ifanc i sicrhau bod eu
hawliau’n cael eu cynnal mewn gweithdrefnau gofal ac
amddiffyn, gan eu cefnogi i gymryd rhan mewn cyfarfodydd,
cyrchu cyngor cyfreithiol, rheoli pontio rhwng lleoliadau
amrywiol, asesiadau rhianta a threfniadau cyswllt.

Yn nodweddiadol, daeth ymatebwyr i'r casgliad bod y
gwasanaethau a ddarparwyd gan Brosiect Undod yn ymwneud
â rhoi 'cyfle teg’ i fenywod ifanc fagu eu babi, plentyn neu blant
yn ddiogel.

Mae’r cymorth emosiynol a ddarperir gan y gweithiwr prosiect
yn cael ei weld yn arwyddocaol ac yn cael ei werthfawrogi’n
fawr gan y merched ifanc a gymerodd ran yn yr adolygiad. Mae
menywod ifanc yn cael eu cefnogi i reoli pryder, lleihau straen,
a gwella ar ôl trawma. Mae rhai merched ifanc wedi cael
cymorth i sefydlu arferion a chymryd camau i wella eu
perthynas ag aelodau o'r teulu a phartneriaid (neu gyn-
bartneriaid). Mae’r gweithiwr Undod yn annog merched ifanc
sy’n ymwneud â pherthnasoedd afiach i fyfyrio ar berthnasoedd
o’r fath, adnabod arwyddion o gam-drin, a rhoi’r hyder a’r
sicrwydd iddynt wybod beth sy’n iawn a sut i gael cymorth
arbenigol os oes angen.

Yn ogystal, mae Prosiect Undod yn darparu cymorth gyda byw'n
annibynnol - cael mynediad i dai a sefydlu cartref; delio â chyllid
– cael gafael ar grantiau a thaliadau argyfwng ar gyfer bwyd
neu gludiant ac mewn rhai achosion, cymorth i gael mynediad i
addysg, hyfforddiant a chyflogaeth. Rhoddir cyngor ar y
gwasanaethau sydd ar gael a chaiff menywod ifanc eu cefnogi i
gael mynediad at wasanaethau lleol i fynd i’r afael ag unigrwydd
ac arwahanrwydd a gwasanaethau arbenigol i helpu i fynd i’r
afael ag anawsterau penodol megis camddefnyddio sylweddau.

Roedd cyswllt â'r merched ifanc yn bennaf dros y ffôn (llais,
neges destun a Whats App) ac mewn rhai achosion Microsoft
Teams neu e-bost. Yn hydref 2021 dechreuodd y tîm gynnig
apwyntiadau wyneb yn wyneb.

Mae Prosiect Undod wedi rhedeg caffi cyfoedion misol ar-lein
am y chwe mis diwethaf a chynhaliwyd un cyfarfod wyneb yn
wyneb yn ne Cymru ychydig cyn i bedwaredd don y Pandemig
daro Cymru ym mis Rhagfyr 2021. Mae cyfyngiadau iechyd
cyhoeddus wedi creu heriau gwirioneddol o ran cael y
rhwydweithiau cymorth cyfoedion ar waith. Mae'r cyfarfodydd
caffi cyfoedion ar-lein wedi gweithio'n dda i rai merched ifanc
gyda dros 30 yn cymryd rhan mewn o leiaf un gweithgaredd.
Roedd y chwe menyw a fynychodd y caffi cyfoedion ar-lein ym
mis Hydref 2021 yn gadarnhaol iawn am y cyfle i siarad ag
eraill mewn sefyllfaoedd tebyg iddynt eu hunain, gwneud
ffrindiau ac i fwynhau ac elwa o fewnbynnau ar lesiant,
ymwybyddiaeth ofalgar ac anawsterau cysgu.
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Beth sydd wedi gweithio'n arbennig o dda?
• Ymgysylltu â merched ifanc: Mae llawer o’r menywod

ifanc wedi torri perthnasoedd â gwasanaethau
cymdeithasol ac asiantaethau statudol eraill. Yn aml mae
hanes lle mae'r merched ifanc wedi teimlo eu bod wedi'u
siomi gan y system ac o ganlyniad yn teimlo diffyg
ymddiriedaeth. Mae Prosiect Undod yn gweithio i
hwyluso a broceru ailadeiladu'r perthnasoedd hyn. Mae
gan y gweithwyr prosiect yr amser a'r sgiliau angenrheidiol
i ymgysylltu â'r merched ifanc ar 'eu telerau nhw', gan
deilwra'r cymorth y maent yn ei ddarparu i bob unigolyn.

Cryfderau'r gwasanaeth ywmeithrin
perthynas âmerched ifanc a deall yr hyn y
maent ynmynd drwyddo. Egluro beth sy'n
digwydd a'u cefnogi i gael llais. Bod yn
anfeirniadol.
GWEITHIWR PROSIECT

• Gwelir bod model gwasanaeth Prosiect Undod yn
gweithio'n dda iawn. Hynny yw, y cymysgedd o
gefnogaeth emosiynol ac ymarferol 1:1; cyfleoedd i gwrdd
â merched ifanc eraill mewn sefyllfa debyg; gwell
mynediad at wasanaethau arbenigol (er enghraifft i fynd i'r
afael â chamddefnyddio sylweddau neu bryder ac iselder)
a chymorth i gysylltu â darpariaeth rianta leol.

• Cadarnhaodd asiantaethau allanol fod gwir angen y
gwasanaeth gan fod y merched ifanc hyn yn aml yn
ynysig iawn.

Roedd ynwych. Mawr ei angen. Mae Undod yn
arbenigwyr yn ymaes hwn. Nid oes llawer o
gefnogaeth ar gael i'r merched ifanc hyn ac
mae llawer o fenywod ifanc sydd â phrofiad o
fodmewn gofal yn beichiogi…..Rwy'n falch
bod NYAS yno. Mae’n bwysig cael rhywun
annibynnol – heb gysylltiad â gwasanaethau
cymdeithasol. Gall y merched ifanc fod yn
agored ac yn onest i NYAS.
GWEITHIWR CYMORTH I DEULUOEDD

Beth mae merched ifanc yn ei werthfawrogi fwyaf am
Brosiect Undod?
Roedd y merched ifanc a gymerodd ran yn yr adolygiad yn
gwerthfawrogi'n arbennig y cymorth emosiynol ac ymarferol y
maent yn ei gael gan Brosiect Undod a'i annibyniaeth ar y
gwasanaethau cymdeithasol. Roeddent wir yn
gwerthfawrogi'r cyfleoedd i ddysgu am eu hawliau ac i gael
gwrandawiad a chael eu deall mewn cyfarfodydd gyda
gwasanaethau cymdeithasol diolch i gefnogaeth Undod.

Gweler isod y negeseuon allweddol gan fenywod ifanc ar y
pethau y maent yn eu gwerthfawrogi fwyaf am Brosiect
Undod. Dywedodd yr holl fenywod ifanc a gyfwelwyd y
byddent yn llwyr argymell Prosiect Undod i ffrindiau ac yn
wir, i unrhyw fenywod ifanc sydd â phrofiad o fod mewn gofal
y daethant ar eu traws ac yr oedd angen cymorth o’r fath
arnynt.

Rhywun sydd ddim yn barnu nac yn siarad lawr i mi

Maen nhw'n eich helpu chi ac nid ydyn nhw'n
nawddoglyd. Roedden nhw'n gwrando arna i.
Ac wedi gwrando'n well oherwydd bod
gweithiwr proffesiynol arall yn fy nghefnogi
ac yn gallu esbonio’r hyn roeddwn i'n ceisio'i
ddweud.

Rhywun a all fy helpu i sefyll i fyny i wasanaethau
cymdeithasol, gwrando arnaf a fy helpu i ddweud beth
rydw i eisiau

Mae hi [yn enwi gweithiwr Undod] mor
garedig a chymwynasgar. Mae hi'n gwrando
arna i. Mae ganddi'r geiriau cywir am yr hyn yr
wyf am ei ddweud acmae'n ei ddweudmewn
ffordd y gallant ei ddeall. Maen nhw bob
amser yn troi at weithwyr proffesiynol eraill i
gadarnhau'r hyn rwy'n ei ddweud. Does dim
angen –mae'n teimlo'n nawddoglyd iawn.

Rhywun sy'n fy helpu i ddelio gyda fy mhroblemau

Mae hi wedi fy helpu gyda'r pethau bach – fel
cael fy nhocyn bws (fe anfonais neges destun
ati yn gofyn am help) yn ogystal â siarad âmi
amynd i'r grwpiau. Mae'r pethau bach hyn yn
helpu llawer - mae'n anodd datrys y pethau
hyn pan fyddwch chi'n dioddef
o orbryder fel fi .
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Rhywun sy'n credu ynof fi

Maen nhw'n yno gyda chi ac yn awgrymu
'gallwn ni wneud hyn'! Wedi rhoi llawer o
hyder i mi.
Mae Prosiect Undodwedi bod yn fendith –
roedd y gwasanaethau cymdeithasol yn rhan
ac roeddent yn edrych arnaf gan ddweud nad
oeddwn yn ddigon sefydlog. Mae hi wedi fy
helpu i gredu ynof fy hun eto.

Rhywun y gallaf siarad ag ef y gallaf ymddiried ynddo

Roedd siarad â’r gweithiwr prosiect yn help
mawr i mi gyda fy ngorbryder a gyda rheoli
proses y llys.

Rhywun ar fy ochr sy'n annibynnol ac yn aros gyda mi

Hi oedd fy angel gwarcheidiol. Roedd y
gefnogaeth…yn anhygoel. Roedden nhw yno
yn dal fy llaw drwy'r cyfan. Trwy'r amseroedd
gwael…

Beth sydd heb weithio cystal?
• Atgyfeiriadau’n dod i mewn yn rhy hwyr: Soniodd tîm

Undod, rheolwyr gwasanaeth eraill NYAS Cymru ac
asiantaethau allanol am yr angen i annog atgyfeiriadau i
Undod yn gynharach yn y beichiogrwydd pan fydd
pryderon yn cael eu nodi gyntaf gan yr awdurdod lleol – i

alluogi’r prosiect i weithio gyda'r person ifanc cyn i
weithdrefnau ffurfiol y llys ddechrau, pan fo'n aml yn rhy
hwyr i'r fenyw ifanc gael 'cyfle teg’. (gweithiwr prosiect)

• Cyfathrebu: Mae cyfyngiadau iechyd cyhoeddus wedi
cael effaith enfawr ar gyfathrebu. Mae gweithio o bell wedi
ei gwneud yn anoddach i Brosiect Undod feithrin
perthynas â menywod ifanc a gweithwyr rheng flaen ond y
mater pwysicaf i'w nodi yw'r anawsterau y mae menywod
ifanc yn eu profi wrth gyfathrebu â'r gwasanaethau
cymdeithasol a chymryd rhan mewn prosesau amddiffyn
plant o bell. Cyfeiriodd tîm Prosiect Undod yn aml at yr
anawsterau hyn, gyda rhai yn dweud nad yw gweithwyr
cymdeithasol a chyfranogwyr eraill mewn cyfarfodydd
cynadledda yn troi eu camerâu ymlaen yn aml, gan
awgrymu nad yw rhai yn cymryd rhan lawn yn y cyfarfod.

• Gwahaniaethu: Soniodd y menywod ifanc i gyd am y
gwahaniaethu y maent yn teimlo eu bod yn ei wynebu fel
mamau ifanc sydd â phrofiad o fod mewn gofal. Cael eu
barnu’n negyddol fel rhiant dim ond oherwydd eu bod wedi
bod mewn gofal. Roedd atgyfeirwyr o fudiadau statudol a
thrydydd sector hefyd yn cydnabod y gwahaniaethu hwn
yn eu hadborth.

• Bylchau yn y ddarpariaeth hanfodol: Gan gynnwys
lleoliadau mamau a babanod eraill; cymorth annibynnol i
dadau ifanc sydd â phrofiad o fod mewn gofal; cymorth i
fenywod ifanc sydd â phrofiad o fod mewn gofal sy'n colli
eu babanod; gwasanaethau arbenigol ar gyfer merched
ifanc sydd â phrofiad o fod mewn gofal megis cwnsela a
chymorth iechyd meddwl, camddefnyddio cyffuriau ac
alcohol, cam-drin domestig a gwasanaethau cymorth i
deuluoedd lleol i rieni ifanc (gyda chymorth ar lefel
gymunedol ddim yn rhedeg oherwydd y Pandemig).
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Canfyddiadau Allweddol

Canlyniadau a gwerth ychwanegol
Mae Prosiect Undod wedi gwneud cynnydd da tuag at ei
bedwar amcan allweddol:

Ysgogi a chefnogi gostyngiad yn nifer y plant sy'n mynd
i mewn i ofal yng Nghymru a lleihau ymwneud â'r system
amddiffyn plant.
Mae dangos tystiolaeth o ostyngiadau yn nifer y plant sy'n
mynd i mewn i ofal o ganlyniad i un ymyriad yn unig yn
broblematig gan y bydd nifer o ffactorau eraill yn dylanwadu
ar b'un a yw plant yn mynd i ofal ai peidio. Nid yw
gwybodaeth am y canlyniadau ar gyfer babanod a phlant
rhieni ifanc sydd â phrofiad o fod mewn gofal (gan gynnwys
trefniadau byw) yn cael ei monitro'n rheolaidd. Mae tîm y
prosiect yn amcangyfrif bod ymyrraeth Prosiect Undod wedi
atal y babi rhag mynd i mewn i ofal mewn pum achos dros y
19 mis ac mewn pum achos arall, bod Prosiect Undod wedi
cyfrannu'n sylweddol at gyflawni'r canlyniad hwnnw.

Cyfeiriodd y tîm i gyd at yr anawsterau o gael canlyniadau
cadarnhaol pan gyfeiriwyd merched ifanc at Brosiect Undod
yn hwyr iawn yn y beichiogrwydd pan oedd achosion ôl-ofal
eisoes wedi'u cychwyn.

Sicrhau bod mamau ifanc a mamau beichiog sydd â
phrofiad o fod mewn gofal yn cael eu grymuso i sicrhau
bod eu llais yn cael ei glywed a’u bod yn gallu dylanwadu
ar bolisïau ac arferion sy’n effeithio ar y grŵp ymylol
hwn.
Cafwyd llawer iawn o adborth cadarnhaol gan yr holl
gyfranogwyr ar gynnydd yn erbyn y canlyniad hwn. Mae'r
asesiadau ar y cofnod achos yn dangos bod menywod ifanc
ym mron pob achos (91%) wedi magu hyder, gwybodaeth ac
ymwybyddiaeth; mewn 67% o achosion roedd merched ifanc
wedi cael eu cefnogi i gael llais mewn achosion gofal neu
brosesau amddiffyn plant gyda chynnydd wedi'i wneud ar
'siarad allan' mewn 85% o achosion.

Mae'r asesiadau pellter a deithiwyd hefyd yn dangos bod
cynnydd da yn cael ei wneud ar y deilliant hwn gyda 70%
wedi cofnodi cynnydd mewn ymwneud â chynllunio a darparu
gwasanaethau. Dangosodd naw deg y cant gynnydd o ran
sicrhau bod eu llais yn cael ei glywed gan nodi pwysigrwydd
Prosiect Undod yn eu taith i’r pwynt hwn a 70% o’r menywod
ifanc yn adrodd cynnydd o 3 phwynt mewn gwybodaeth am
hawliau.

Ategwyd y cynnydd hwn yn y cyfweliadau â thîm Undod
menywod ifanc a chyfeirwyr. Disgrifiodd gweithwyr prosiect
sut mae'r hyder a'r wybodaeth newydd am eu hawliau y
mae'r merched ifanc yn eu hennill yn cael eu trosi'n gamau
gweithredu lle maent yn teimlo y gallant siarad drostynt eu
hunain mewn cyfarfodydd a lleisio'u barn.
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Casgliadau ac Argymhellion

Mae’r adolygiad yn rhoi asesiad o’r cynnydd y mae Prosiect
Undod wedi’i wneud yn ystod y 19 mis diwethaf o ran
cyflwyno cymorth pwrpasol i famau ifanc a mamau beichiog
sydd â phrofiad o fod mewn gofal ledled Cymru. Mewn
amgylchiadau anodd mae Prosiect Undod wedi gwneud yn
rhyfeddol o dda wrth hyrwyddo'r gwasanaeth newydd, denu
cyfeiriadau, ymgysylltu â merched ifanc a'u cefnogi i
gyflawni'r canlyniadau dymunol.

Mae'r model gwasanaeth, a brofwyd yn y prosiect peilot,
wedi'i ddangos i fod yn ymatebol i'r anghenion a gyflwynwyd
er bod cymorth wedi'i ddarparu o bell ar y cyfan. Mae'r
adolygiad wedi nodi sut mae'r Pandemig wedi effeithio'n
negyddol ar y merched ifanc bregus iawn y mae Prosiect
Undod yn gweithio gyda nhw a sut mae cyfyngiadau ar
gyswllt wyneb yn wyneb wedi effeithio ar ymdrechion Prosiect
Undod i ymgysylltu gweithwyr rheng flaen â'r gwasanaeth
newydd.

Er gwaethaf yr anawsterau hyn, mae'r prosiect wedi rhagori
ar ei dargedau o ran nifer y merched ifanc sy'n cael cymorth.
Yn ddealladwy, collwyd peth amser yn 2020 yn ystod y
cyfnodau cloi hir a effeithiodd ar bob un ohonom ond yn
2021, mae'r tîm wedi gallu gwneud yn iawn am y colledion
hyn a chael y gwasanaeth a ddarperir yn ôl ar darged gyda
125 o achosion wedi'u hagor ers i'r prosiect ddechrau.

Mae'r adolygiad annibynnol hwn wedi amlygu'r anghenion
gwirioneddol y mae Prosiect Undod wedi'u cynllunio i fynd i'r
afael â hwy a llwyddiant sylweddol wrth gyflawni'r
canlyniadau penodedig. Fodd bynnag, y broblem fwyaf i
fenywod ifanc â phrofiad o fod mewn gofal a gymerodd ran
yn yr adolygiad hwn yw'r gwahaniaethu y maent yn ei
ddioddef gan asiantaethau amddiffyn plant.

Comisiynwyd yr adolygiad gan NYAS Cymru hanner ffordd
drwy’r cylch cyllido, er mwyn pwyso a mesur yn bwrpasol,
myfyrio ar gynnydd a nodi’r hyn a ddysgwyd i’w ddatblygu yn
y 18 mis sy’n weddill o’r grant. Mae’r argymhellion yn cynnig
camau gweithredu i NYAS Cymru eu hystyried mewn ymateb
i’r materion a nodwyd o’r adolygiad canol tymor.

Argymhellion:
1. Mae gan Brosiect Undod fwy i'w wneud o ran meithrin

perthynas ag asiantaethau statudol (awdurdodau lleol
ac iechyd) a gwreiddio'r gwasanaeth ym meddyliau
darpar atgyfeirwyr. Mae hyrwyddo'r gwasanaeth,
meithrin perthynas â gweithwyr rheng flaen yn dasg
barhaus. Dylai NYAS Cymru adolygu ei gyfathrebiadau
yng ngoleuni canfyddiadau'r adolygiad hwn a'r
gostyngiadau disgwyliedig mewn cyfyngiadau iechyd
cyhoeddus ar gyswllt wyneb yn wyneb.

2. Gall bylchau yn y ddarpariaeth hanfodol danseilio
gwaith Prosiect Undod ac mae angen mynd i'r afael â
nhw. Y bylchau mwyaf enbyd yn y gwasanaeth yw:
lleoliadau mamau a babanod; cyngor a chymorth
statudol i'r rhai sy'n gadael gofal; gwasanaethau
arbenigol ar gyfer merched ifanc sydd â phrofiad o fod
mewn gofal megis cwnsela; cymorth i deuluoedd gan
gynnwys darpariaeth gyffredinol 'cam-i-lawr' addas lle
gellir cefnogi mamau ifanc ynysig mewn modd
cynaliadwy, e.e mewn grwpiau rhieni a babanod lleol
neu sesiynau tylino babanod. Dylai NYAS Cymru
ystyried sut y gall weithio gyda menywod ifanc a
phartneriaid eraill ar ymgyrchoedd a dylanwadu ar
strategaethau i sicrhau yr eir i’r afael â’r bylchau hyn.

3. Dylai NYAS Cymru ymchwilio ymhellach i’r
gwahaniaethu y mae menywod ifanc sydd wedi cael
profiad o fod mewn gofal yn ei deimlo gan asiantaethau
amddiffyn plant, a’i herio, yn ogystal â’r diffyg cymorth a
gânt gan eu rhiant corfforaethol. Mae absenoldeb
unrhyw gymorth gan yr awdurdod lleol ar gyfer mamau
ifanc ar ôl i’w plentyn gael ei dynnu o’u gofal neu ar ôl
genedigaeth farw a amlygwyd yn yr adolygiad hwn yn
annerbyniol yn enwedig o ystyried yr hyn a wyddom am
y ffordd orau o atal achosion gofal rheolaidd.

4. Amlygodd yr adolygiad rai arferion gwael o ran gweithio
o bell yn y gwasanaethau plant/amddiffyn plant megis
methiant gweithwyr cymdeithasol i droi eu camerâu
ymlaen yn ystod cynadleddau fideo. Dylai NYAS Cymru
archwilio cyfleoedd i ddatblygu canllawiau arfer gorau ar
weithio o bell ar gyfer asiantaethau amddiffyn plant.

5. Yng ngoleuni canfyddiadau’r adolygiad canol tymor
hwn, dylai NYAS Cymru ystyried beth arall y gellid ei
wneud gan Brosiect Undod – gan weithio mewn
partneriaeth ag awdurdodau lleol – i leihau’r nifer sy’n
mynd i mewn i ofal yn ddiogel, e.e. annog atgyfeiriadau
yn gynharach yn y beichiogrwydd – gyda 'cynnig
gweithredol' o gefnogaeth gan Brosiect Undod cyn
gynted ag y nodir y beichiogrwydd.
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