
Digartrefedd ieuenctid ymhlith
pobl sydd â phrofiad o fod mewn

gofal yng Nghymru a Lloegr. 
 

Eir i’r afael â digartrefedd yn wahanol yng Nghymru a Lloegr, ond mae’r heriau a wynebir gan bobl ifanc

ddigartref yn y ddwy wlad yn debyg iawn ac yn real iawn. Mae pob person ifanc yn haeddu cymorth cyflym ac

effeithiol pan fyddant mewn perygl o fod yn ddigartref, ac mae angen i bobl ifanc sydd â phrofiad o fod mewn

gofal gael eu hystyried yn flaenoriaeth yng Nghymru a Lloegr ar ôl eu pen-blwydd yn 21 oed. 

Mae pob person ifanc yn haeddu cartref diogel a chariadus. Mae angen i Lywodraeth y DU a Llywodraeth

Cymru ddysgu oddi wrth ei gilydd a sicrhau bod cymorth effeithiol ar gael i bobl ifanc mewn perthynas â

digartrefedd ar ddwy ochr y ffin. 

Mae pobl ifanc sydd â phrofiad o fod mewn gofal
yn fwy tebygol na’u cyfoedion o fod yn ddigartref
neu’n byw mewn tai hyglwyf. Ni ellir adlewyrchu
maint y broblem mewn ffigurau yn unig. Mae nifer
o bobl ifanc yn 'ddigartref cudd' - yn syrffio soffa,
yn cysgu mewn sgwatiau o'r golwg, ac yn aros
mewn perthnasoedd camdriniol heb unrhyw
ddewis arall o rywle i fyw. Rydym wedi cymharu’r
dull o atal ac ymateb i ddigartrefedd ymhlith pobl
ifanc yn y ddwy wlad, i alw ar gamau gweithredu ar
gyfer newid ledled Cymru a Lloegr. 
 

Mae angen i rieni corfforaethol ofyn i'w hunain a
fyddai eu hymagwedd at ddigartrefedd yn ddigon da
i'w plant eu hunain. Ar hyn o bryd, mae pecynnau
cymorth ar gyfer y rhai sy’n gadael gofal yn anghyson
ar draws awdurdodau lleol, ac mae canlyniadau’n
amrywio’n aruthrol. Dylai fod gan bob person ifanc
sydd â phrofiad o fod mewn gofal fynediad at lety
cynaliadwy, hirdymor. Mae arnynt angen y rhwyd
ddiogelwch sy'n bodoli ar gyfer eu cyfoedion, gyda
nifer ohonynt yn troi at eu rhiant/rhieni eu hunain am
gymorth yn ystod y trawsnewid i fyw'n annibynnol. 
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Mae cysgu ar y stryd
bron wedi dyblu

ledled Cymru a Lloegr
ers 2010 

 

Cymharu polisïau digartrefedd ar gyfer pobl ifanc sydd â
phrofiad o fod mewn gofal ledled Cymru a Lloegr 
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  Os yw'r ymgeisydd o dan 18, neu o dan 25 ac â phrofiad o fod mewn gofal, yna er bod y prawf bwriadoldeb yn cael ei

ddileu, bydd prif ddyletswydd o hyd os bodlonir angen blaenoriaethol.          Yng Nghymru, gall y rhai dan 25 oed gael

mynediad at eiriolaeth lle maent yn dal i gael eu cefnogi gan Wasanaethau Cymdeithasol Plant a lle buont yn derbyn gofal

gan awdurdod lleol am gyfnod penodol o amser.

Dyletswydd i gynorthwyo ymgeisydd i ddod o hyd i dŷ lle mae un elfen o'r prawf wedi'i methu
(h.y. grŵp nad yw'n flaenoriaeth/yn fwriadol ddigartref).

Ysgrifennwyd yr adroddiad hwn

gan Lucy Croxton a Ben Twomey

 

 

Mae NYAS yn elusen gymdeithasol-gyfreithiol sy'n ymgyrchu dros hawliau pobl ifanc sydd â phrofiad o fod mewn

gofal ledled Cymru a Lloegr, gan hyrwyddo eu lleisiau i gael eu clywed yn y penderfyniadau a wneir amdanynt.

Mae NYAS wedi ymrwymo i fynd i'r afael â digartrefedd ieuenctid, gan eirioli yn erbyn nifer o wreiddiau'r

broblem, gan gynnwys iechyd meddwl, camfanteisio, a throseddoli pobl ifanc sydd â phrofiad o fod mewn

gofal.Yng Nghymru, mae NYAS Cymru yn bartneriaid yn ymgyrch End Youth Homelessness, lle rydym yn

canolbwyntio’n benodol ar leihau cysylltiadau rhwng y system ofal a digartrefedd. 

 

Mae Nodiadau Briffio Ar draws y Gororau yn gyfres o adroddiadau NYAS sy'n tynnu ar ein profiad o weithio o

fewn gwahanol systemau cenedlaethol Cymru a Lloegr. Eu nod yw tynnu sylw at yr arferion gorau a gwaethaf o

bob gwlad, er mwyn annog dysgu a sicrhau bod plant a phobl ifanc yn cael y cymorth mwyaf effeithiol ni waeth

ble maent yn byw. Dyma’r briff cyntaf yng nghyfres #ArdrawsyGororau.
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Rydym yn galw ar Lywodraethau y DU a Chymru i roi terfyn ar ddigartrefedd

ymhlith pobl ifanc. 
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Angen blaenoriaethol ar gyfer pobl ifanc o dan 21 oed sydd â phrofiad o fod mewn gofal 

Angen blaenoriaethol ar gyfer y rhai sydd mewn perygl o gamfanteisio ariannol a rhywiol o dan 21 oed

Angen blaenoriaethol ar gyfer pobl ifanc o dan 25 oed sydd â phrofiad o fod mewn gofal 
 

Ni all pobl ifanc o dan 18 oed gael eu hystyried yn ddigartref yn fwriadol.

Angen blaenoriaethol ar gyfer grwpiau 'agored i niwed' dros 21 oed – gan gynnwys y rhai sy'n 
agored i niwed o ganlyniad i'w profiad gofal

Angen blaenoriaethol ar gyfer grwpiau 'agored i niwed' dros 21 oed – lle mae rheswm penodol 
pam eu bod yn agored i niwed 

Ni all pobl ifanc o dan 25 oed sydd â phrofiad o fod mewn gofal gael eu
 hystyried yn ddigartref yn fwriadol

Rhoddir y gorau i’r prawf o fwriad os yw’r ymgeisydd o dan 18 oed neu â 
phrofiad o fod mewn gofal ac o dan 21 oed

Prif ddyletswydd i sicrhau tai lle mae angen blaenoriaethol a'r ymgeisydd yn 
anfwriadol ddigartref

Prif ddyletswydd i sicrhau tŷ lle mae un elfen o'r prawf yn cael ei methu neu ei esgeuluso 
(h.y. grŵp nad yw'n flaenoriaeth neu'n fwriadol ddigartref)
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