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Mae Ymwelydd Annibynnol yn wirfoddolwr
hyfforddedig sydd mewn sefyllfa unigryw i
gynnig cymorth a sefydlogrwydd emosiynol i
blant a phobl ifanc sydd â phrofiad o ofal. 
Mae Ymwelwyr Annibynnol yn cynnig cyfle i blant a phobl
ifanc hyd at 18 mlwydd oed sy’n derbyn gofal i ddatblygu
perthnasoedd ymddiriedus a chadarnhaol gydag oedolyn
sydd ddim yn ymwneud â hwy fel gweithiwr proffesiynol.

Dyna pam mae’n hollbwysig meithrin cysylltiadau
rhwng cymaint ag y bodd o blant a phobl ifanc sydd â
phrofiad o ofal ac Ymwelwyr Annibynnol. 

Dadlau’r achos dros ehangu’r hawl statudol i gael Ymwelwyr Annibynnol i bobl ifanc hyd at 25 mlwydd oed 

Profiadau Cadarnhaol yn ystod Plentyndod

Cyfradd paru isel

Diolch am fod ar gael i mi pan fydd arnaf
i angen hynny. Diolch am gadw fy nghefn

i a dod gyda fi i’r holl leoliadau maethu
rwyf i wedi bod ynddynt. Diolch am fynd

a fi allan a diolch am wella fy hwyliau
pan fyddaf mewn hwyliau drwg. Diolch

am falio amdanaf i.
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Rhoi profiadau mwy cadarnhaol iddynt yw diben
perthynas plant sydd â phrofiad o ofal â’u Hymwelydd
Annibynnol. Bydd profiadau cadarnhaol yn ystod
plentyndod yn digwydd pan fydd plant â phobl ifanc yn
teimlo bod rhywun yn eu galluogi i deimlo’n ddiogel, yn eu
parchu, ac yn gwrando arnynt. Yn ôl ymchwil, os bydd
plant a phobl ifanc yn profi un neu ddau o brofiadau
cadarnhaol yn rheolaidd yn ystod eu plentyndod a’u
llencyndod, bydd eu gallu i adfer yn sgil straen sylweddol
neu ymdopi â hynny yn gwella.

Fel y nodwyd gan ymchwilwyr, mae dwy enghraifft o
brofiadau cadarnhaol yn ystod plentyndod yn cynnwys
teimlo bod ffrindiau yn cefnogi ac o leiaf dau oedolyn sydd
ddim yn rhieni iddynt yn cymryd diddordeb dilys ynddynt. 21

Y Cyfaill Cywir:

Mae pwysigrwydd cynnig gwasanaethau Ymwelwyr
Annibynnol yn cael ei gydnabod yn rhywbeth statudol
yn unol â Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a
Llesiant (Cymru) 2014 yng Nghymru a Deddf Plant
(1989) yn Lloegr. Ar waethaf hyn, nid yw llawer o blant
a phobl ifanc sydd â phrofiad o ofal yn gwybod am eu
hawl i gael eu paru ag Ymwelydd Annibynnol os bydd
hynny er eu lles pennaf. 

Fe wnaeth Rhwydwaith Cenedlaethol yr Ymwelwyr
Annibynnol (NIVN) lansio ymgyrch y Cyfaill Cywir ar y
cyd â NYAS ym Mehefin 2020 i eirioli dros hawl plant a
phobl ifanc sydd â phrofiad o ofal i gael Ymwelydd
Annibynnol. Ar hyn o bryd, dim ond cyfran fechan iawn
o blant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal sy’n cael Cyfaill
Cywir, ledled Cymru a Lloegr. 

Mae’r data yn yr adroddiad Ar Draws y Ffin hwn yn deillio o’r
Adroddiad Data a gyhoeddwyd gan Rwydwaith Cenedlaethol

yr Ymwelwyr Annibynnol yn 2022.

#ArdrawsyGororau

https://ivnetwork.org.uk/app/uploads/2022/07/NIVN-Data-Report-2022.pdf


Tan pryd y bydd gan blentyn sydd â phrofiad o ofal hawl i gael
Ymwelydd Annibynnol?

A oes yn rhaid ystyried argaeledd ac ansawdd Ymwelwyr
Annibynnol wrth arolygu gwasanaethau plant?

Pa ganran o awdurdodau lleol sy’n cynnig gwasanaeth Ymwelwyr
Annibynnol sy’n comisiynu eu gwasanaethau yn allanol?

A yw safonau a chanllawiau ynghylch arferion da ar gyfer Ymwelwyr
Annibynnol wedi cael eu datblygu a’u cydnabod yn ffurfiol gan y
llywodraeth? 

Sawl awdurdod lleol sydd heb unrhyw wasanaeth Ymwelwyr
Annibynnol?

A yw arferion gorau’r llywodraeth yn cynnwys yn cynnig gwasanaeth
Ymwelydd Annibynnol fel cynnig gweithredol i blant a phobl ifanc (h.y.
y gallant optio allan ohono) pan fyddant yn cychwyn derbyn gofal? 

* *

**

Lloegr Cymru

#ArdrawsyGororau

Cymharu mynediad at

Ymwelwyr Annibynnol ledled

Cymru a Lloegr

 

Mae NYAS (y Gwasanaeth Cenedlaethol Eiriolaeth Ieuenctid) yn elusen ym maes hawliau sy’n cynorthwyo plant a phobl ifanc
sydd â phrofiad o ofal ac yn grymuso eu lleisiau fel y cânt eu clywed. Ni yw darparwr mwyaf gwasanaethau Ymwelwyr Annibynnol

i blant a phobl ifanc sydd â phrofiad o ofal yn Lloegr, a’r ail fwyaf yng Nghymru.
 

Mae’r Briffiau Ar Draws y Ffin yn gyfres o adroddiadau gan NYAS sy’n deillio o’n profiad o weithio yn unol â systemau
cenedlaethol gwahanol Cymru a Lloegr. Eu diben yw dwyn sylw at arferion gorau, ac os bydd angen gwneud unrhyw welliannau,

sicrhau bod hawliau plant a phobl ifanc yn cael eu hamddiffyn yn unol â CCUHP (Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r
Plentyn). Mae’n rhaid i blant a phobl ifanc sydd â phrofiad o ofal gael y cymorth gorau posibl, ble bynnag y maent yn byw.

Ysgrifennwyd yr adroddiad hwn gan

Jennifer Downie and Ben Twomey
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Polisi
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Mae NYAS, fel rhan o NIVN, yn credu y dylid ehangu mynediad statudol at Ymwelydd Annibynnol i bobl ifanc sy’n gadael gofal nes byddant yn
25 oed.  Mae rhai awdurdodau yng Nghymru a Lloegr wedi penderfynu datblygu arferion gorau trwy ehangu cymhwystra i bobl ifanc ar ôl
iddynt droi’n 18 oed.

1

Yn y ddau awdurdod lleol sydd heb wasanaeth Ymwelwyr Annibynnol yn Lloegr, nid oes gan un ohonynt unrhyw blant sy’n derbyn gofal, ac
mae’r llall wedi datgan y bydd ei gynllun Ymwelwyr Annibynnol yn dod yn ddarpariaeth fewnol.  Mae tri awdurdod lleol yng Nghymru sydd heb
unrhyw wasanaethau Ymwelwyr Annibynnol.

Fe wnaeth Llywodraeth Cymru gomisiynu safonau ar gyfer Ymwelwyr Annibynnol, a gafodd eu darparu gan NYAS Cymru, ac maent yn cael eu
gweithredu ledled Cymru. Fe wnaeth NIVN ddatblygu safonau ar gyfer Lloegr, ond nid yw Llywodraeth y DU wedi’u cadarnhau hyd yn hyn.
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Yn Lloegr, mae un o argymhellion yr Adolygiad Annibynnol o Ofal
Cymdeithasol Plant yn nodi y dylai awdurdodau lleol ail-lunio eu cynlluniau
Ymwelwyr Annibynnol presennol ar gyfer plant sy’n derbyn gofal ac yn
gadael gofal, fel y gellir meithrin perthnasoedd tymor hir.

Mae’r argymhelliad hwn yn cynnig cyfle (trwy gyfrwng ailstrwythuro) i
ehangu’r hawl i gael gwasanaethau Ymwelwyr Annibynnol statudol i bobl
ifanc hyd at 25 mlwydd oed, yn unol â’r hawl i gael gwasanaeth eiriolaeth
annibynnol.

I sicrhau bod gwasanaeth Ymwelwyr Annibynnol sy’n gyson ac yn
ddarpariaeth tymor hir ar gael i gynorthwyo pobl ifanc, mae’n rhaid i
lywodraethau Cymru a’r DU orfodi hynny’n statudol ar awdurdodau lleol.

Rydym yn treulio llawer o amser gyda’n
gilydd erbyn hyn ac mae’n debycach i

fod yn ffrindiau gorau.
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