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Mae’r adroddiad hwn yn cynnwys dyfyniadau gan blant a phobl ifanc y mae
NYAS yn eu cefnogi ac astudiaethau achos gan weithwyr proffesiynol NYAS
ledled Cymru a Lloegr. Mae enwau wedi'u newid i ddiogelu anhysbysrwydd.
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Rhageiriau

Gall symud tŷ fod yn amser
llawn straen yn ein bywydau, ond
dychmygwch pe bai’n rhaid i chi roi
popeth sy’n bwysig i chi mewn
bagiau bin? Beth os cawsoch lai na
24 awr i bacio'ch holl eiddo?
Dychmygwch pamor ddinistriol fyddai hi
pe bai'r cwmni symud yn colli eich eiddo
mwyaf gwerthfawr ac anadnewyddadwy
ar hyd y ffordd!
Yn rhy aml o lawer i blant mewn gofal, dyma eu
profiad wrth symud o un cartref i’r llall, ac nid yw’n
ddigon da. Dyna pam fod ymgyrch 'Pethau Pwysig i
Mi' NYAS yn gweithio gydag awdurdodau lleol i helpu
i wneud y profiad o symud cystal ag y gall fod i blant
a phobl ifanc. Profiad sy’n parchu ac yn gofalu am y
person ifanc a’i eiddo.

Yng ngwanwyn 2014 tra roeddwn yn mynychu cwrs
cyflwyniad i faethu, dangoswyd cyfweliad fideo i mi
gyda merch ifanc mewn cadair olwyn a wnaeth y
datganiad a ganlyn:

Nid yw Awdurdodau Lleol yn
darparu cesys. Weithiaumae
gofalwyrmaeth yn benthyca cês
i ni ond yn amlachmae ein
heiddo yn cael ei symudmewn
bagiau bin plastig du ac rydym
yn colli ein hurddas.

Arhosodd y datganiad hwn gyda mi am sbel, ac am
weddill y noson feddyliais am ddim byd arall ond y
ffaith bod eiddo’r plant hyn yn cael ei drosglwyddo
mewn bagiau bin. Cefais fy mheri ar unwaith i feddwl
am ffyrdd y gallwn helpu’r plant bregus hyn i fynd ar
eu ffordd ag urddas.

Wrth i mi ddechrau fy ymchwil ac ystyried llawer o
atebion posibl roeddwn yn cael fy nenu’n gyson at
werth plant a phobl ifanc mewn gofal a’r ffaith eu bod
yn haeddu gwneud eu ffordd ag urddas. Cefais fy
nhynnu hefyd at y ffaith bod y defnydd eang o fagiau
bin i symud eiddo plant a phobl ifanc mewn gofal yn
fater cenedlaethol a byd-eang.

Dyna pryd y ganed Madlug™ (Make a Difference
Luggage). Brand prynu un bag rhoi un arall sy'n
grymuso ei gwsmeriaid i roi urddas i blant mewn
gofal. Gyda phob bag rydym yn ei werthu rydym yn
rhoi bag teithio y gellir ei bacio i ffwrdd i blentyn
mewn gofal. Hyd yma rydym wedi ariannu dros
50,000 o fagiau teithio y gellir eu pacio i ffwrdd ar
gyfer plant ledled y DU ac Iwerddon.

Rwy’n gyffrous i fod yn bartner gyda NYAS ar
ymgyrch ‘Pethau Pwysig i Mi’ oherwydd gallwn
gynyddu ymwybyddiaeth o fater bagiau bin, herio
awdurdodau lleol i drin eu plant anhygoel â gwerth ac
urddas, ynghyd â darparu ateb ymarferol i alluogi
cyflawni eu hymrwymiad.

Dave Linton
Sylfaenydd / Prif Swyddog Gweithredol

RitaWaters
Prif Weithredwr Grŵp NYAS



NYAS - PETHAU PWYSIG I MI

Pan fydd y symud er lles gorau'r plentyn, mae NYAS
eisiau i'r profiad hwnnw fod cystal ag y gall fod.

Creodd NYAS ymgyrch 'Pethau Pwysig i Mi' yn seiliedig
ar ein hymchwil i'r hyn y mae plant a phobl ifanc am ei
weld yn gwella pan fyddant yn symud yn ystod eu
cyfnod mewn gofal. Gyferbyn mae’r hyn a ddatgelodd
ymchwil NYAS…

Am fwy na 40 mlynedd, mae NYAS wedi darparu
cymorth eiriolaeth annibynnol i blant a phobl ifanc sydd
â phrofiad o fod mewn gofal ledled Cymru a Lloegr, gan
alluogi’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau i wrando ar
eu dymuniadau a’u teimladau a’u cymryd o ddifrif. Bob
blwyddyn, mae NYAS yn derbyn dros 10,000 o
atgyfeiriadau i eirioli dros blant a phobl ifanc sydd â
phrofiad o fod mewn gofal, a gwyddom y gall symud
pan fyddant mewn gofal achosi problemau difrifol i nifer
sy’n cysylltu â NYAS.

Bydd un o bob tri phlentyn sydd â phrofiad o fod mewn
gofal yn symud cartref eleni. Mae hynny dros 26,000 o
blant yn Lloegr a 2,200 o blant yng Nghymru.

Bob 20munud, mae
plentynmewn gofal
yn symud cartref.

fod o leiaf un, ond yn amlmwy, o’u heiddo personol wedi’i golli
neu ei ddifrodi wrth symud cartref tra’n bywmewn gofal.

a ymatebodd i’n harolwg
bod eu heiddowedi’i
symudmewn bagiau bin
yn ystod eu cyfnod
mewn gofal.

nad oedd rhywun o’u
hawdurdod lleol wedi
cysylltu â nhw i ofyn am
eu barn ynghylch sut
aeth y symud.

wedi gweld bagiau bin yn cael
eu defnyddio i symud eiddo,
naill ai rhai neu'r cyfan,
plentyn neu berson ifanc yr
oeddent wedi gweithio gyda
nhw yn ystod y pummlynedd
diwethaf.

sy'n defnyddio canllawiau
ysgrifenedig ffurfiol i
gefnogi eu staff neu
ofalwyr i helpu plant a
phobl ifanc i symud yn
llwyddiannus.

DYWEDODD

PLENTYN A
PHERSON IFANC

DYWEDODD4OBOB5
PLENTYN A
PHERSON
IFANC

ROEDD YCHYDIG DROS3OBOB5
GWEITHIWR
PROFFESIYNOL

DIMOND

AWDURDOD
LLEOL

Crynodeb
Gweithredol
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Byddwn yn eich helpu i gadw eich
eiddomwyaf gwerthfawr gyda chi yn
ddiogel wrth i chi symud ac yn addo na fyddant
yn cael eu symudmewn bagiau bin.
Byddwn yn darparu canllawiau ysgrifenedig i chi ac unrhyw un
sy'n eich helpu i symud, a byddwn yn eu cyhoeddi ar ein gwefan.

Ni fyddwn byth yn symud nac yn taflu eich eiddo i ffwrdd
heb eich caniatâd a byddwn bob amser yn parchu eich
eiddo personol.
Byddwn yn eich cefnogi i wneud cwyn os bydd unrhyw rai
o'ch eiddowedi'u colli neu eu difrodi yn ystod eich symud.

Byddwn yn cyfathrebu â chi am y symud ac yn gofyn
i chi sut aeth y symud.

Mae canfyddiadau ein
hadroddiad yn dangos yn glir
bod angen newid. Dyna pammae
NYAS yn gofyn i awdurdodau
lleol wneud addewid i blant a
phobl ifanc yn eu gofal.

Roedd symud fy stwff mewn bagiau bin yn
teimlo yn fychanol, fe wnaeth i mi deimlo fy
mod i ddiwerth yn union fel sbwriel. Sut gall
plentyn syddwedi mynd trwy flynyddoedd o
drawma gael ei drin mewnmoddmor
annynol?
Roedd symud fymywyd cyfan, eitemau
sentimental a roddwyd gan fymammewn
bagiau bin du yn gwneud i mi deimlomai fi
oedd y broblem. Nododd pobl fymodmewn
gofal. Byddai cês wedi gwneud i mi deimlo'n
ddiogel. Byddwn i wedi teimlo fel bod dynol,
person oedd yn derbyn gofal.
DANIEL, 18 MLWYDD OED

A fydd eich
awdurdod lleol
yn ymrwymo
i addewid

Pethau Pwysig
i Mi?

? ?

#PethauPwysigiMi
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Cyn cynnal ymchwil allanol, cynhaliodd NYAS nifer o grwpiau
ffocws mewnol gyda'n Grŵp Cynghori ar Ymgyrchoedd, 12 o bobl
ifanc â phrofiad o ofal o bob rhan o Gymru a Lloegr, i nodi materion
allweddol i ganolbwyntio arnynt. Y Cynghorwyr Ymgyrchu luniodd
ein dull ymchwil.

Ceisiadau rhyddid gwybodaeth i awdurdodau lleol

Cyhoeddodd NYAS geisiadau Rhyddid
Gwybodaeth i 173 o awdurdodau lleol.
O’r 151 o awdurdodau lleol ar draws Lloegr,
ymatebodd 126 (84.1%).
Ledled Cymru, cysylltodd NYAS â 22 awdurdod lleol,
gyda phob un ond un (95.45%) yn ymateb.
Arolygon ar gyfer plant, pobl ifanc a gweithwyr proffesiynol
Cynhaliodd NYAS ddau arolwg hefyd: un wedi’i dargedu at blant a phobl ifanc
sydd â phrofiad o fod mewn gofal, a’r llall at unrhyw weithwyr proffesiynol sydd
â phrofiad o gefnogi plant a phobl ifanc sydd â phrofiad o fod mewn gofal yn
ystod symud. Roedd y gweithwyr proffesiynol a ymatebodd yn cynnwys
gweithwyr cymdeithasol, cynghorwyr personol, gofalwyr maeth, gweithwyr
gofal preswyl, eiriolwyr a mwy.

Roedd y ddau arolwg ar agor am gyfnod o wyth wythnos o 22 Mehefin i 17
Awst 2021. Cyfanswm nifer y bobl a ymatebodd i 97 oedd ein harolygon.

Gallai cyfranogwyr optio allan o’r arolwg neu hepgor cwestiwn ar
unrhyw adeg. Roedd yr holl ymatebion i'r arolwg yn ddienw er
mwyn diogelu hunaniaeth y cyfranogwyr a chaniatáu iddynt
deimlo'n ddiogel wrth rannu eu barn a’u profiadau.

Dulliau
Ymchwil
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Canlyniadau'r arolwg: Awdurdodau lleol

Pan fydd plentyn sy’n derbyn gofal (yng ngofal eich awdurdod lleol)
yn symud lleoliad, a yw cesys neu fagiau cadarn bob amser yn cael
eu cynnig i gynorthwyo gyda chludo eu heiddo?

71%
Ydynt, mae
bagiau bob
amser yn cael
eu cynnig i
bobl ifanc

13%
Ddim yn gwybod

a yw bagiau'n
cael eu cynnig

i bobl ifanc

13%
Na, nid yw bagiau
bob amser yn cael

eu cynnig i bobl ifanc

3% Heb ateb

Cynigir bagiau
bob amser i
bobl ifanc gan
awdurdodau

lleol
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Rhwng 1 Ionawr 2020 a 31 Rhagfyr 2020, faint o gwynion a
wnaed gan blant sy'n derbyn gofal yn erbyn gwasanaethau
plant eich awdurdod lleol?
Nifer y cwynion
O’r awdurdodau lleol a ymatebodd i’n cais Rhyddid Gwybodaeth, amcangyfrifwyd bod
cyfanswm o 933 o gwynion gan blant mewn gofal wedi’u gwneud yn ystod 2020.

Cyfradd cwynion

Mae'r siart hwn yn dangos dosbarthiad y cwynion. Roedd gan y rhan
fwyaf o awdurdodau lleol rhwng 0 a 14 o gwynion, er bod gan bedwar
awdurdod lleol fwy na 70 o gwynion fesul 1,000 o blant mewn gofal.

Canlyniadau'r arolwg: Awdurdodau lleol
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Rhwng 1 Ionawr 2020 a 31 Rhagfyr 2020, faint o gwynion awnaed
gan blant sy'n derbyn gofal yn erbyn gwasanaethau plant eich
awdurdod lleol oedd yn ymwneud â phlentyn yn symud lleoliad?

Os oes gennych ddata sy'n ymwneud â natur neu fater cwynion
awnaed yn erbyn gwasanaethau plant eich awdurdod lleol, a
fyddech cystal â rhannu'r dadansoddiad o'r rhain yn seiliedig ar
gyfanswmnifer y plant yn y cwestiwn uchod.

Canlyniadau'r arolwg: Awdurdodau lleol

yn erbyn gwasanaethau plant awdurdodau lleol yn ymwneud â
symud cartref – sef 1 o bob 5 (20.9%) o’r holl gwynion.

Drwy gydol y flwyddyn 2020, roedd cyfanswm o

Er bod NYAS yn gwybod bod 3 o bob 5 o bobl ifanc wedi dweud bod eu heiddo wedi mynd ar goll
neu wedi’i ddifrodi wrth symud tra mewn gofal, mae cyfradd y cwynion ffurfiol yn gymharol isel fel y
dangosir yn y graff uchod.

184 o gwynion gan
blant mewn gofal

Pan gollwyd eu pethau, bu'r
person ifanc ymatebmewn
modd derbyniol bron fel pe
bai hyn yn normal a ddim
yn eu poeni. Rwy'n credu eu
bod yn poeni, ond gwn fod
hynwedi digwydd iddynt
sawl tro o'r blaen.
EIRIOLWR ANNIBYNNOL

Gweithiais gyda pherson ifanc a
ddywedoddwrthyf pan oeddent yn
pacio eu heiddo y dywedwydwrthynt
am beidio â phoeni am eu pethau; byddai
eu gweithiwr cymdeithasol yn rhoi trefn
ar yr hyn sydd ei angen arnynt a'r hyn
nad oedd ei angen arnynt ac yn cael
gwared arnynt ar eu rhan. Heb ystyried y
gallent fod eisiau eu holl eiddo.
RHEOLWR NYAS CYMRU
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Rhannwch unrhyw ganllawiau ffurfiol neu anffurfiol ymae eich
awdurdod lleol yn eu defnyddio ar hyn o bryd ar gyfer staff/
gofalwyr/plant sy’n derbyn gofal sy’n canolbwyntio ar blant sy’n
derbyn gofal sy’n symud lleoliad.

Canlyniadau'r arolwg: Awdurdodau lleol

O’r 147 o awdurdodau lleol a ymatebodd i’n
cais Rhyddid Gwybodaeth, dim ond 45
(30.4%) a roddodd ganllawiau ysgrifenedig
ffurfiol i ni ar symud ar gyfer staff, gofalwyr,
neu blant a phobl ifanc.

Roedd gan 44 o’r 126 o awdurdodau lleol yn
Lloegr (34.9%) ganllawiau ysgrifenedig ffurfiol
ar symud, 1 o’r 21 awdurdod lleol yng
Nghymru (4.54%) yn unig oedd â'r canllawiau
hyn.

Pan roedd awdurdodau lleol yn cyhoeddi
canllawiau, roedd y mwyafrif helaeth ar gyfer
staff – ac yn llai aml, gofalwyr – i gyfeirio atynt.
Ychydig iawn o awdurdodau lleol a rannodd
ddogfennau addas i blant yn dweud wrth blant
a phobl ifanc beth i’w ddisgwyl wrth symud.

Rhoddodd 29 awdurdod lleol allan o 147
(19.71%) ddisgrifiad anffurfiol i ni o’u
hymagwedd gweithredu pan fo plant a phobl
ifanc yn symud. Er ei bod yn ddefnyddiol
gweld disgwyliadau cydnabyddedig, mae'n
anodd pennu pa mor gyson yw'r dulliau hyn yn
absenoldeb canllawiau ffurfiol.

Yn absenoldeb canllawiau, darparodd saith
awdurdod lleol (4.76%) ddolen i ddeddfwriaeth
allweddol hawliau plant megis Deddf Plant
1989. Mae deddfwriaeth a hawliau allweddol
yn hanfodol; fodd bynnag, dylid eu cefnogi
gyda chanllawiau yn benodol ar gyfer pan
fydd plant a phobl ifanc yn symud.

Nid oedd 66 o awdurdodau lleol (44.92%) yn
gallu darparu naill ai arweiniad ysgrifenedig
clir nac esboniad o’u hymagwedd gweithredu
pan fo plant a phobl ifanc yn symud. Nid yw
eu harferion lleol yn hysbys.

O'r 66 awdurdod lleol hyn, ni wnaeth 16
awdurdod lleol (10.88%) ymateb i'n cwestiwn.
Bu'r 50 awdurdod lleol arall (34.04%) naill ai
atodi dogfennaeth generig a ddefnyddiwyd ar
gyfer hyfforddiant nad oedd yn canolbwyntio
ar symud neu’n dweud nad oedd gan eu
hawdurdodau lleol ganllawiau o’r fath.

0 5 10 15 20 25 30 35

Canllawiau ysgrifenedig ffurfiol

Disgrifiad o'r ymagwedd

Polisïau amhenodol

Dim esboniad digonol

Dim ymateb

Canran y canllawiau awdurdodau lleol a gyhoeddwyd (%)

Math o
ganllawiau
awdurdod
lleol ar
symud
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Canlyniadau'r arolwg: Gweithwyr proffesiynol

Ymmha amgylchiadau fyddech chi’n disgwyl i blentyn neu
berson ifanc orfod symud ei eiddomewn bagiau bin?

Gofynnodd NYAS gwestiynau i’r gweithwyr proffesiynol sy’n cefnogi plant a phobl ifanc sydd â phrofiad o fod mewn
gofal. Roedd y rhain yn cynnwys gweithwyr cymdeithasol, cynghorwyr personol, gofalwyr maeth, gweithwyr gofal
preswyl, eiriolwyr a mwy.

Maent wedi symud i mewn
gyda bagiau bin ond byth
yn gadael gyda bagiau bin.
UWCH WEITHIWR
GOFAL PRESWYL

Nidmewn unrhyw amgylchiadau. Mae’n
gwbl annerbyniol. Rwyf bob amser
wedi ei herio ond dywedwydwrthyf
fod bagiau bin yn gyflym ac yn hawdd.
Mae'n ddiraddiol. Rwyf wedi cymryd
blychau a phapur lapio a swigen fy
hun ac wedi eu helpu i bacio
pethau'n dwt a'u labelu.
EIRIOLWR

Nid wyf yn teimlo y dylid defnyddio bagiau bin,
ondweithiau nid oes unrhyw opsiwn arall, yn
enwedig os yw'n symudiad heb ei gynllunio.
CYNGHORYDD PERSONOL

Pe bai'n symudiad
brys oddi wrth

rieni a bod yn rhaid ei
gwblhau'n gyflym iawn
oherwydd risg i weithwyr
proffesiynol a phlant, sydd
efallai heb y bagiau/cesys
priodol. Fel arall byth.

GWEITHIWR
CYMDEITHASOL

Bob tro (iawn i symud)

Weithiau
(mewn amgylchiadau penodol)

Dewis y plentyn

Byth

0 10 20 30 40 50 60 70
Canran y gweithwyr proffesiynol (%)

Amgylchiadau lle
byddai gweithwyr
proffesiynol yn
disgwyl i blant a
phobl ifanc symud eu
heiddomewn bagiau
bin
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Canlyniadau'r arolwg: Gweithwyr proffesiynol

Os bydd eiddo plentyn neu berson ifanc yn cael ei golli yn
ystod symud lleoliad, pwy ydych chi'n credu dylai gymryd
cyfrifoldeb am adfer neu amnewid yr eitemau hyn?
Dewiswch un o'r opsiynau isod.
Roedd y gweithiwr cymdeithasol, y darparwr gofal, yr awdurdod lleol a’r plentyn/person ifanc
wedi’u cynnwys fel dewisiadau.

Roedd
gweithiwr proffesiynol (90.63%) yn teimlo y
dylai’r awdurdod lleol neuweithiwr
cymdeithasol gymryd cyfrifoldeb am
adfer neu amnewid eiddo coll.

Awdurdod Lleol

Plentyn/Person Ifanc

Darparwr Gofal

Gweithiwr Cymdeithasol

0 10 20 30 40 50 60
Ymatebion (%)

Pwymae gweithwyr
proffesiynol yn
meddwl dylai
gymryd cyfrifoldeb
am adfer neu
amnewid eiddo coll
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sy’n cefnogi plant a phobl ifanc sydd â phrofiad o fod
mewn gofal fod eu heiddowedi mynd ar goll neuwedi’i
ddifrodi wrth symud. Dim ond 1 o bob 5 gweithiwr

proffesiynol (21.95%) nad oeddwedi cael profiad neu
ddim yn gwybod a oedd eiddo plentyn neu berson ifanc

yr oeddent yn ei gefnogi wedi cael ei golli
neu ei ddifrodi o ganlyniad i symud.

Cadarnhaodd
ychydig o dan

4 o bob 5 gweithiwr
proffesiynol (78.05%)

78%Oes

15%Nac oes

7% dim yn gwybod

A yw gweithwyr
proffesiynol wedi
cael profiad o eiddo
plant a phobl ifanc
yn cael ei golli neu ei

ddifrodi wrth
symud?

A oes unrhyw eiddo plentyn sy'n derbyn gofal yr ydychwedi'i
gefnogi erioedwedi mynd ar goll, wedi'i ddifrodi neuwedi torri
tra roedd yn symud lleoliad?

Canlyniadau'r arolwg: Gweithwyr proffesiynol
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Canlyniadau'r arolwg: Plant a Phobl Ifanc

Sut gwnaeth symud eich eiddomewn
bagiau bin wneud i chi deimlo?

YN DDIGARTREF
WEDI CYTHRUDDO
YN DDIBWYSYN FLIN
FEL BAICH
YN GRACYN DDI-WERTH

YN DR
IS
T

Gofynnodd NYAS gwestiynau i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed sydd â phrofiad o fod mewn gofal.

Bob tro roeddwn i'n
symudmewn gofal,
roedd yn defnyddio
bagiau bin neu fagiau
plastig... dyna'r cyfan
rydw i wedi'i wybod.
CHARLIE, 21 MLWYDD OED

Roeddwn i'n teimlo nad
oedd gen i unrhyw
hunaniaeth, roedd
popeth roeddwn i'n
berchen arnomewn bag
bin. Roeddwn i'n teimlo
nad oedd neb yn poeni.
BETH, 20 MLWYDD OED
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Ydych chi wedi cael
eich eiddo ynmynd
ar goll neu'n cael ei
ddifrodi yn ystod
symudiad tra'n byw
mewn gofal?

Canlyniadau'r arolwg: Plant a Phobl Ifanc

A yw unrhyw rai o'ch eitemau erioedwedi mynd ar goll, wedi'u difrodi
neuwedi torri panwnaethoch chi symud tra'n bywmewn gofal?

o blant a phobl ifanc a ymatebodd i
arolwg NYAS (60%) wedi mynd ar goll
neu gael ei ddifrodi wrth symud tŷ

tra’n bywmewn gofal.

Roedd un neu fwy o eiddo

Mewn cwestiwn dilynol, dywedodd dwy ran o dair o
blant a phobl ifanc wrthym ei bod yn anodd iawn
(66.67%) a dywedodd traean ei bod yn eithaf anodd
(33.33%) dychwelyd neu adnewyddu eu heiddo coll neu

wedi’i ddifrodi.

Ni theimlai unrhyw blentyn neu berson ifanc a
ymatebodd i’n harolwg ei bod wedi bod yn
hawdd dychwelyd neu adnewyddu eiddo

coll neu wedi’i ddifrodi.

60%Do

27%
Naddo

13% Ddim yn gwybod
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Allwch chi ddisgrifio pa rai o'ch eitem(au) aeth ar goll
a/neu cafodd eu difrodi?

Canlyniadau'r arolwg: Plant a Phobl Ifanc

Dywedodd plant a phobl ifanc wrthym am eu heiddo a gollwyd neu a
ddifrodwyd pan oeddent yn symud:

Aeth lluniau fy nhaid ar goll pan
symudais, yn ogystal â rhai ffeiliau
hynod bwysig. Cymerodd ddwy
flynedd a hanner i mi gael y ffeiliau
yn ôl gan yr awdurdod lleol. Mae fy
lluniau wedi'u colli am byth.
GRACE, 11 MLWYDD OED

Wnes i ddim eu cael
yn ôl, gofynnais
amdanyn nhw ond
ni ddigwyddodd
dim. Wnes i ddim
gofyn eto.
ANNA, 18

passp
ortLluniau personol

Consolau gemau
Gemau fideo

Ffôn Symudol

Sbectol
presgripsiwn

iPad

Beiciau

Pasbort

Gwaith papur

Esgidiau
rholio

Llong Lego
Star Wars

Gemwaith
Addurniadau

Sychwr gwallt

Soffa

Teganau

Dillad

Gwaith celf

Brws dannedd

Uned sain

Tŷ
Doliau

Dillad gwely/
blancedi
babanod

Teledu

Gliniadur
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Canlyniadau'r arolwg: Plant a Phobl Ifanc

Tynnodd Alex, 10 oed, lun i ni o'r pethau y
byddai'n eu pacio’n gyntaf petaen nhw’n symud…

Yn aml, gofynnir i eiriolwyr NYAS gefnogi pobl ifanc sydd ag
eiddowedi'i golli neu ei ddifrodi wrth symud.

Fe rannon nhw’r profiadau canlynol:

Collwyd blwch cof
bachgenwrth symud
lleoliad gan ei fod
mewn cês a adawyd ar
ôl. Fel ei eiriolwr, nid
oedd yn rhywbeth y
gallwn i gael yr arian yn
ôl ar ei gyfer, roedd yn
golygu cymaint iddo.
YMDDIRIEDOLWR NYAS

Fe wnes i eirioli dros fachgen y
collwyd ei feic rhwng symud
lleoliad. Roeddwedi cynilo ar
ei gyfer dros amser ac wedi
prynu ei hun. Cymerodd
fisoedd lawer i mi gael yr arian
yn ôl gan yr awdurdod lleol, a
hyd yn oed bryd hynny, ni
wnaethant roi’r swm a
gostiodd y beic yn ôl iddo.
YMDDIRIEDOLWR NYAS
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80% Ydy

20%
Nac ydy

62.5% Do

37.5%
Naddo

Canlyniadau'r arolwg: Wedi'u cyfuno

PLANT A PHOBL IFANC:
A yw eich eiddo erioed
wedi cael ei symud
mewn bagiau bin?

GWEITHWYR PROFFESIYNOL:
n y pummlynedd diwethaf, a
ddefnyddiwyd bagiau bin i symud
unrhyw eiddo neu holl eiddo
plentyn neu berson ifanc yr ydych
wedi gweithio ag ef?

Bu NYAS baru dau gwestiwn yn yr arolygon ar wahân, er mwyn cymharu barn gweithwyr proffesiynol yn uniongyrchol â
barn plant a phobl ifanc. Mae'r ymatebion wedi cael eu gosod ochr yn ochr â'i gilydd isod.

fod eu heiddowedi cael ei symudmewn bagiau bin.
Roedd hyn yn cymharu ag ychydig dros dri o bob
pum gweithiwr proffesiynol (62.50%) a oedd yn
gwybod bod bagiau bin wedi cael eu defnyddio i
symud eiddo plant neu bobl ifanc yr oeddent

wedi gweithio gyda nhw yn ystod y
pummlynedd diwethaf.

Dywedodd
pedwar o bob pump

(80%) plentyn a pherson
ifanc sydd â phrofiad o

fodmewn gofal

80% Ydy

20%
Nac ydy

62.5% Do

37.5%
Naddo
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Canlyniadau'r arolwg: Wedi'u cyfuno

PLANT A PHOBL IFANC:
Ar ôl eich symudiad
diwethaf, a gysylltodd
unrhyw un o'ch
awdurdod lleol â chi i
ofyn am eich barn ar
sut aeth y symud?

GWEITHWYR PROFFESIYNOL:
A YDYCH CHI’N RHOI CYFLE I’R
PLENTYN NEU’R PERSON IFANC
ROI ADBORTH AR EI BROFIAD AR
ÔL I CHI EI GEFNOGI I SYMUD
LLEOLIAD?

Symudiad llwyddiannus
yn fymhrofiad i yw lle

maewedi’i gynllunio, pan
fydd yn ystyried anghenion y person
ifanc, pan fo’r person ifanc wrth

wraidd y symudiad, yn cymryd rhan
yn llawn ac yn cael ei gyfathrebu ag
ef ac yn bwysicaf oll, lle mae ei farn,

dymuniadau a theimladau
wedi cael eu gofyn cyn

gwneud unrhyw
benderfyniadau.
CYDLYNYDD PROSIECT

yn yr arolwg a ddywedodd fod rhywun o’u hawdurdod lleol wedi
cysylltu â nhw i ofyn am eu barn ar sut aeth eu symudiad diwethaf.
Mae hyn yn groes i safbwynt y gweithwyr proffesiynol, lle
dywedodd dros ddwy ran o dair (68.29%)wrthym eu bod bob
tro yn rhoi cyfle i'r plant a'r bobl ifanc ymaent yn eu cefnogi roi
adborth ar eu profiad ar ôl eu cefnogi i symud cartref.

Dim ond un o bob pump (20%)
o’r plant a phobl ifanc

68%
Bob tro

27%Weithiau

20%Do

80%
Naddo

5% Byth

68%
Bob tro

27%Weithiau

20%Do

80%
Naddo

5% Byth
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i blant a phobl ifanc
Addewid

Byddwn yn eich helpu i gadw eich eiddomwyaf
gwerthfawr gyda chi yn ddiogel wrth i chi symud
ac yn addo na fyddant yn cael eu symudmewn
bagiau bin.

Ni fyddwn byth yn symud nac yn taflu eich eiddo i
ffwrdd heb eich caniatâd a byddwn bob amser yn
parchu eich eiddo personol.

Byddwn yn cyfathrebu â chi am y symud ac yn
gofyn i chi sut aeth y symud.

Byddwn yn eich cefnogi i wneud cwyn os
bydd unrhyw rai o'ch eiddowedi'u colli neu
eu difrodi yn ystod eich symud.

Byddwn yn darparu canllawiau
ysgrifenedig i chi ac unrhyw un sy'n eich
helpu i symud, a byddwn yn eu cyhoeddi ar
ein gwefan.

#PethauPwysigiMi

pethau
pwysig i mi



Diolchiadau

Diolch

Mae NYAS yn diolch i'r plant, pobl ifanc, gweithwyr proffesiynol ac
awdurdodau lleol a rannodd gwybodaeth, profiadau a barn sydd yn sylfaen yr
ymgyrch hon.
Hoffai NYAS hefyd gydnabod amser ac ymdrech anhygoel ein cynghorwyr ymgyrchu wrth lunio'r
adroddiad hwn a defnyddio eu profiadau eu hunain o'r system ofal i hyrwyddo lles yr holl blant a
phobl ifanc sydd â phrofiad o fod mewn gofal.

Mae’r ymgyrch hon yn adeiladu ar waith A National Voice and Voices from Care Cymru, a gynhaliodd

ymgyrchoedd ar wahân yn 2004 a 2007 i roi terfyn ar y defnydd o fagiau bin pan fydd plant mewn
gofal yn symud cartref.

Rydym yn falch o waith diflino staff, gwirfoddolwyr a chontractwyr NYAS, ac yn ddiolchgar i Madlug
am ymuno â ni yn yr ymgyrch hon i wneud gwahaniaeth ymarferol enfawr i blant sydd â phrofiad o
fod mewn gofal pan fyddant yn symud.
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www.nyas.net
#PethauPwysigiMi

Ffôn0808808 1001 E-bost help@nyas.net

Rhif Elusen Cofrestredig: 1012485

@NYASServices NYAS.yp nyasservices
NYAS (National YouthAdvocacy Service)Ysgrifennwyd yr adroddiad ymgyrchu hwn gan

Jennifer Downie a Ben Twomey

Ymgyrch NYAS
mewn partneriaeth â

Roeddwn yn gweithio gyda pherson ifanc yr oedd ei heiddo
wedi'i gasglu o leoliad llety â chymorth a oeddwedi chwalu.
Roedd hyn yn cael ei wneud gan rywun a oedd 'ar gael' ac nid
gan ei gweithiwr a oedd yn golygu bod ganddi ddieithryn yn
casglu a phacio ei heiddo. Rhoddwyd yr argraff hefyd bod hyn
yn faich o'u hamser.
Pan es i gyda hi i gasglu ei heiddo, cawsant eu rhoi mewn
bagiau gyda rhai eitemaumewn cesys a rhai mewn bagiau
siopa, ond roeddent yn cael eu storio yn nhoiledau un o
adeiladau'r Awdurdod Lleol yr oedd gan bawb fynediad iddynt.
Cefais sioc fod bywyd y person ifanc bregus hwn â phrofiad o
fodmewn gofal mewn bagiaumewn toiled heb fawr ddim
gofal a pharch.
CYDLYNYDD PROSIECT NYAS

pethau
pwysig i mi

https://twitter.com/nyasservices?lang=en-gb
https://www.facebook.com/NYAS.YP/
https://www.facebook.com/NYAS.YP/
https://www.linkedin.com/company/national-youth-advocacy-service/
https://www.facebook.com/NYAS.YP/

