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Adran Plant a Chefnogi Teuluoedd 
 

 

Ein pwrpas yw sicrhau fod plant a phobl ifanc yn cael eu diogelu rhag niwed; yn profi 

sefydlogrwydd yn eu bywyd ac yn cael y cyfleoedd gorau o ran eu hiechyd a’u lles. 

Mae sawl tîm o fewn ein gwasanaeth ac rydym yn gweithio o fewn 3 haen o angen: 

1. Ymyrraeth Gynnar  

2.  Anghenion gofal a chefnogaeth, diogelu a gofal 

3. Timau Arbenigol 

Yng Ngwynedd rydym yn credu y dylai pob plentyn a pherson ifanc gael y cyfle i gyrraedd eu llawn 

botensial. Rydym yn cydnabod bod plant yn datblygu orau pan maent yn cael eu cefnogi i dyfu a llwyddo 

o fewn eu teuluoedd a’u cymunedau. Rydym hefyd yn cydnabod bod cynnig ymyrraeth yn gynnar yn 

hanfodol er mwyn helpu plant a’u teuluoedd i ffynnu ac i leihau’r angen am wasanaethau mwy dwys.  

Er mwyn diwallu anghenion plant a’u teuluoedd yn well, mae angen i ni weithio mewn ffordd integredig. 

Rydym felly am ddatblygu'r ffordd yr ydym yn cynnig ac yn darparu gwasanaeth i deuluoedd drwy 

fabwysiadu Strategaeth Cefnogi Teuluoedd. 

Y Strategaeth Cefnogi Teuluoedd

Pwrpas y Strategaeth Cefnogi Teuluoedd yw datblygu gwasanaethau llawer mwy integredig o fewn y 

Cyngor a gyda’n partneriaid gan ganolbwyntio ein hymyraethau ar adnabod anghenion yn gynnar, 

targedu teuluoedd yn gywir a chynnig gwasanaethau i leihau’r angen am ymyrraeth fwy dwys. 

Mae gwaith wedi ei gynnal i adnabod beth yw’r galw am gefnogaeth i deuluoedd ar draws adrannau'r 

Cyngor yn ogystal â mapio pa ddarpariaethau sydd ar gael i gefnogi teuluoedd ar draws Gwynedd yn 

barod a sut mae pobl yn cael mynediad i’r gwasanaethau yma. Mae’r gwaith yma yn gwella ein 

dealltwriaeth o’r sefyllfa bresennol, ac yn ein harwain  i gynllunio sut y byddwn yn ymateb i’r anghenion 

ar y cyd gyda’n partneriaid.  

Byddwn yn ailedrych ar ein trefniadau presennol yn y maes yma er mwyn gwneud mwy o’r hyn sy’n 

gweithio i gyflawni anghenion plant a’u teuluoedd. Bydd cynnig cefnogaeth i rai teuluoedd cyn i faterion 

ddwysáu yn hanfodol er mwyn helpu plant a theuluoedd i ffynnu ac i leihau’r angen am wasanaethau 

mwy dwys.  

Byddwn yn cytuno gweledigaeth glir gyda phartneriaid allweddol megis y Bwrdd Iechyd, ynghyd â’n 

cymunedau a’r trydydd sector er mwyn sicrhau’r canlyniadau gorau i’r plant, pobl ifanc a’r teuluoedd 

hynny sydd angen ein cymorth.
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Cefnogi Llesiant Pobl

Yng Nghynllun Cyngor Gwynedd 2018-23 a gyhoeddwyd fis Mawrth 2018 roeddem wedi cynllunio 

prosiect ‘Trechu Tlodi’ er mwyn rhoi cefnogaeth i bobl Gwynedd ymdopi efo newidiadau yn y maes 

lles a budd-daliadau (Credyd Cynhwysol yn bennaf) ac i roi cyfleoedd gwaith i bobl sydd ddim yn rhan 

o’r farchnad lafur. Llwyddodd y prosiect hwn i gynyddu lefelau incwm niferoedd o deuluoedd a bu 

ymgyrchoedd megis ‘Call efo’r Geiniog’ yn help i leddfu rhywfaint ar effaith symud i’r trefniadau budd-

daliadau newydd. 

Gyda Chredyd Cynhwysol bellach yn weithredol yng Ngwynedd ers Rhagfyr 2018 nid oes angen i ni 

roi gymaint o ffocws ar ymateb i’r newid hwnnw. Mae yna gymaint o waith sydd angen ei wneud yn y 

maes trechu tlodi er mwyn ceisio lleddfu effaith tlodi ar bobl yng Ngwynedd, felly o 2019 ymlaen 

byddwn yn taflu’r rhwyd yn ehangach ac yn canolbwyntio ar y maes ataliol a’r gefnogaeth y mae holl 

wasanaethau’r Cyngor yn eu cynnig i drigolion y sir er mwyn mynd i’r afael â rhai o’r rhwystrau y 

maent yn eu hwynebu.  

Mae angen mwy o gefnogaeth ar rai trigolion ac mae’r Cyngor yn buddsoddi, darparu a chynllunio nifer 

o wasanaethau ac ymyraethau sy’n mynd i’r afael â chefnogi pobl gyda materion amrywiol megis: 

anawsterau rhiantu a magu teulu, cael a chynnal cartref, cynnal perthnasau iach, delio gyda cham-

ddefnyddio sylweddau ac alcohol, trais, troseddu ac effeithiau hynny, byw’n iach ac actif, incwm 

annigonol a diffyg gwaith, methu aros mewn addysg, diffyg cymwysterau a sgiliau sylfaenol, gofalu, 

heneiddio, unigrwydd a diffyg cysylltiadau cymdeithasol. 

Yn ystod cyfnod nesaf Cynllun y Cyngor byddwn yn dod i gytundeb ar y cyfeiriad, sgôp a rhaglen waith 

‘Cefnogi Llesiant Pobl’ er mwyn sicrhau ein bod ni’n gwneud y gorau o’r adnoddau sydd gennym i 

ddiwallu anghenion yn gynnar, cyd-gynllunio gwasanaethu ac ymyraethau priodol, ac ystyried 

effeithlonrwydd ein trefniadau darparu presennol. 

 

 

Ymyrraeth Gynnar 

Mae yna wasanaethau sefydledig yng Ngwynedd lle ceir tystiolaeth o lwyddiant ac rydym eisoes wedi 

datblygu sawl prosiect ataliol effeithiol. Mae’r Cyngor yn comisiynu dwy raglen wrthdlodi fawr a ariennir 

gan grant, sef Dechrau’n Deg a Theuluoedd yn Gyntaf, sy’n cefnogi plant a’u teuluoedd. 
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Tîm o Amgylch y Teulu 

Ein pwrpas yw ymyrryd yn gynnar pan fo problemau o fewn 

teuluoedd yn dod i’r amlwg, ond mae hyn yn digwydd yn 

wirfoddol gyda chaniatâd y teulu. Byddwn yn helpu drwy 

ymateb i anghenion a darparu gwasanaethau priodol. 

Rydym wedi derbyn 649 o gyfeiriadau i’r Tîm o Amgylch y 

Teulu yn ystod 2017/18 ac mae canran uchel o deuluoedd yn 

nodi fod gwahaniaeth cadarnhaol i’w bywydau yn dilyn derbyn 

ymyrraeth.  
 

Ardaloedd ‘Plant yn Gyntaf’ 

Rydym yn treialu ardaloedd ‘Plant yn Gyntaf’ yn ardal Maesgeirchen, Bangor, er mwyn helpu i greu 

gwasanaethau mwy integredig ac er mwyn lleihau'r nifer o brofiadau niweidiol yn ystod plentyndod a 

meithrin cryfder cymeriad ein plant a’n pobl ifanc. Megis cychwyn ar y gwaith yr ydym ond mae’r Cynllun 

Rhoi Plant yn Gyntaf yn flaenoriaeth i’r Adran. 

Gwasanaethau Ieuenctid 

Mae cael y cyfle i gymdeithasu, i gymryd rhan mewn gweithgareddau a pharhau i ddysgu a datblygu sgiliau 

newydd y tu allan i’r ysgol yn bwysig i bobl ifanc y sir. Ond, oherwydd y pwysau sydd ar adnoddau’r 

Cyngor a’r angen i foderneiddio i gyd-fynd â dyheadau pobl ifanc y Sir, rydym wedi newid sut mae’r 

Cyngor yn darparu ei wasanaeth ieuenctid. Rydym felly yn ystod 2017/18 wedi sefydlu gwasanaeth 

ieuenctid newydd ar draws Gwynedd.  

Ein nod yw parhau i gefnogi pobl ifanc i ddysgu a datblygu sgiliau i ddibenion personol, emosiynol, 

cymdeithasol ac addysgol.  

 

Dechrau’n Deg  

Ein pwrpas yw gwneud gwahaniaeth pendant i gyfleoedd 

bywyd plant o dan 4 oed mewn ardaloedd penodol yng 

Ngwynedd drwy gynnig pecynnau rhiantu, cadw cyfrif, 

coginio, chwarae, gofal dydd a darpariaethau cylchoedd 

meithrin. 

Yn ystod y flwyddyn 2017/18 deliodd panel cyfeiriadau 

Dechrau’n Deg gyda 437 o gyfeiriadau am wasanaeth. Mae 

hyn yn cymharu â 350 o gyfeiriadau yn ystod 2016/17. 

Dosbarthwyd nifer o’r pecynnau ymyrraeth i’r timau 

amlasiantaethol i’w gweithredu, boed yn staff iechyd, gofal 

plant, cefnogi teuluoedd neu ddatblygiad iaith gynnar. 

 

http://www.gwynedd.llyw.cymru/CynllunYCyngor


 51 www.gwynedd.llyw.cymru/CynllunYCyngor 

Anghenion gofal a chefnogaeth, diogelu a gofal 

Mae’r mwyafrif o blant a phobl ifanc yng Ngwynedd yn byw bywydau hapus, diogel ac yn mwynhau 

cyfleoedd i ddysgu ac i chwarae. Fodd bynnag, mae rhai plant a’u teuluoedd angen cyngor a chymorth 

mwy ffurfiol ar adegau. 

Mae’r Cyngor yn gyfrifol am arwain, ymchwilio a rheoli ymyraethau diogelu plant y sir. Rydym yn 

gweithio’n agos gydag ysgolion, yr Heddlu, y Bwrdd Iechyd, meddygon, ac ymwelwyr iechyd ayyb i 

gyflawni’r cyfrifoldeb statudol yma. Mae’r cyfrifoldeb i ddiogelu yn un o gyfrifoldebau pwysicaf y Cyngor.  

Mae’r Gwasanaeth Gwybodaeth, Cyngor a Chefnogaeth yn cynnal safonau uchel wrth ymateb yn 

amserol i gyfeiriadau all fod yn rhai diogelu, ac i gyfeiriadau am ofal a chefnogaeth. Er mwyn diogelu plant 

a phobl ifanc rydym yn ymateb heb oedi i gyfeiriadau. Pan fo'r cyfeiriadau hynny yn cynnwys pryderon am 

honiadau o gamdriniaeth, rydym angen ymchwilio i’r honiadau yn unol â’r Canllawiau Amddiffyn Plant. 

Byddwn yn gwneud penderfyniad ar bob achos o fewn pedair awr ar hugain er mwyn penderfynu ar y 

ffordd orau i ymateb. 

Mae’r Timau Gwaith Cymdeithasol yn cynnig cefnogaeth ac ymyrraeth ddwys i blant a’u 

teuluoedd. Mae gweithwyr cymdeithasol yn gweld plant a’u teuluoedd yn rheolaidd ac yn cadw cysylltiad 

da gyda hwy gan fod yn effro i faterion o risg i blant a phobl ifanc. Rydym yn sicrhau fod adnoddau ar gael 

i’w cefnogi a bod eu hanghenion yn glir i ni. Mae cynlluniau yn eu lle wedyn ar gyfer ymateb i’w anghenion. 

Ar adegau, rydym yn cyfeirio ymlaen i dimau sydd yn cynnig ymyrraeth fwy arbenigol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rydym yn awyddus iawn i ddatblygu ein hymyraethau 

gyda theuluoedd a bydd y Strategaeth Cefnogi 

Teuluoedd a’r bwriad o weithio yn fwy integredig yn 

ein helpu ni i gynnig  ymyrraeth yn gynt i deuluoedd i 

sicrhau ein bod yn diwallu eu hanghenion cyn i 

broblemau waethygu. Rydym hefyd yn cynnal 

ymchwiliadau amddiffyn plant, ac weithiau mae rhai 

teuluoedd angen cefnogaeth ddwys iawn ac mae 

angen i ni ddod â phlant sydd mewn perygl i ofal y 

Cyngor. 
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Mae plant yn dod i’n gofal fel arfer o dan amgylchiadau anodd 

iawn, ac rydym yr un mor uchelgeisiol ar gyfer y plant yma ag y 

byddai unrhyw un ar gyfer ei blentyn ei hun. I sicrhau fod plant 

a phobl ifanc yn profi sefydlogrwydd rydym yn cefnogi plant i 

fyw gartref gyda chefnogaeth lle bo hynny’n bosibl. Rhoddir 

pwyslais hefyd ar geisio lleoli plentyn gydag aelodau o’i deulu 

estynedig neu ffrindiau’r teulu. Lle nad yw hynny’n bosibl, lleolir 

y plentyn gyda gofalwyr maeth cofrestredig, neu ar adegau bydd 

rhai plant a phobl ifanc angen unedau preswyl arbenigol i gwrdd 

ag anghenion penodol. 

Rôl y Tîm Maethu yw sicrhau fod gennym ddigon o rieni maeth i ddiwallu anghenion plant sydd yn 

methu byw gartref. Rydym yn asesu a chefnogi gofalwyr maeth er mwyn iddynt allu cynnig y gefnogaeth 

angenrheidiol i blant sy’n dod i’n gofal, ac mae hyn yn flaenoriaeth uchel i’r Adran. Rydym yn ymwybodol 

bod plant sydd mewn sefyllfaoedd sefydlog yn cael y cyfle gorau i brofi’r ffiniau hynny sydd yn allweddol 

i ddatblygiad da. Mae hyn yn gosod y sylfaen ar gyfer cyflawni’r canlyniadau gorau iddynt. 

Tra bo plentyn yng ngofal y Cyngor, ein cyfrifoldeb yw darparu cynllun gofal clir ar ei gyfer sydd yn cael 

ei adolygu yn rheolaidd er mwyn sicrhau fod y penderfyniadau iawn yn cael eu gwneud er lles y plentyn 

ac nad oes unrhyw oediad yn ei gynllun. 

Mae’r Tîm Ôl-16 yn cefnogi pobl ifanc sydd un ai angen eu 

diogelu neu angen gofal a chefnogaeth, ac mae’n cynnwys 

pobl ifanc sydd wedi gadael gofal hyd at 25 oed. Mae’r 

gweithwyr yn gweld y bobl ifanc yn rheolaidd ac yn annog 

iddynt gadw cysylltiad da gyda’u teuluoedd ac yn datblygu eu 

sgiliau i fyw yn annibynnol. Mae’r Cynllun “Pan Fydda i’n 

Barod’’ yn cynnig opsiwn i bobl ifanc nad ydynt yn barod i 

symud o’u lleoliad maeth ar eu pen-blwydd yn 18 oed i aros 

hyd nes eu bod nhw ‘n barod i wneud hynny.  

 

Y Timau Arbenigol 

Pwrpas y Tîm Trothwy Gofal yw lleihau anghenion drwy 

gynnig ymyrraeth a chefnogaeth ddwys i blant sydd ar fin 

dod i ofal, neu sydd newydd ddod i ofal, neu i ddychwelyd 

plant adref o ofal yn ddiogel. Wrth gydweithio gyda’r plant 

a’u teuluoedd mae anghenion iechyd corfforol, meddyliol a 

lles emosiynol plant a’u teuluoedd yn cael eu diwallu. 
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Mae Tîm Derwen yn darparu gwasanaeth ar gyfer plant a phobl ifanc anabl a gwael a'u teuluoedd. 

Rydym yn darparu cymorth i bobl ifanc anabl i'w helpu i gael eu cynnwys mewn gweithgareddau a bywyd 

cymunedol a chynyddu sgiliau i'w gwneud yn fwy annibynnol. Rydym yn darparu cyfnodau o ofal seibiant 

drwy wasanaeth cefnogol i nifer fawr o deuluoedd. Mae’r tîm yn dîm amlddisgyblaethol ac yn gweithio 

mewn partneriaeth gyda’r Bwrdd Iechyd. Mae gennym weithwyr cymdeithasol, nyrsys a seicolegwyr yn 

gweithio yn y tîm ac oherwydd ystod eang o anghenion cymhleth mae ein gweithwyr angen meddu ar 

sgiliau arbennig i ymateb i anghenion y plant a’u teuluoedd. 

Mae’r Gwasanaeth Integredig Cymorth i Deuluoedd (IFSS) yn cynnig ymyrraeth arbenigol i 

deuluoedd ble mae camddefnydd o alcohol a chyffuriau gan y rhieni a gofalwyr yn ffactor o risg i’r plant. 

Oherwydd natur ddwys yr ymyrraeth, mae’r gwasanaeth wedi ei flaenoriaethu ar gyfer y teuluoedd ble 

mae’r risg i blant yn uchel.  

 

Sut rydym yn sicrhau ansawdd Diogelu  

Er mwyn rhoi sicrwydd i’r Cyngor bod ein trefniadau diogelu yn gadarn mae gennym 

Uned Diogelu a Sicrwydd Ansawdd sydd yn canolbwyntio ar agweddau gwahanol 

ar y maes pwysig hwn. Rydym yn gweithredu’r dyletswyddau statudol i adolygu 

achosion Plant mewn Gofal, ac yn rhoi arweiniad ar amddiffyn plant, gan gadeirio 

Cynadleddau Achos a Chyfarfodydd Strategaeth lle mae honiadau yn erbyn pobl 

broffesiynol. 

 

 

 

Pwrpas y Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid yw gweithio yn ddwys 

gyda phlant a phobl ifanc sydd wedi troseddu i’w hatal rhag aildroseddu. 

Rydym yn cynnig ystod eang o ymyraethau arbenigol ac yn gweithio gyda’r 

teulu cyfan er mwyn dod o hyd i ddatrysiadau i helpu’r plant a phobl ifanc 

rhag aildroseddu. Rydym hefyd yn gweithio yn ataliol gyda phlant a phobl 

ifanc i’w hatal rhag troseddu yn y lle cyntaf. Byddwn yn gwneud hyn mewn 

partneriaeth ag ysgolion ac o fewn cymunedau'r unigolion. Rydym yn dîm 

amlasiantaethol ac yn gweithio mewn partneriaeth gyda’r Heddlu, y 

Bwrdd Iechyd, Gyrfa Cymru, Tai Gogledd Cymru ac eraill.  
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Byddwn yn cynnal cynadleddau amddiffyn plant mewn 

partneriaeth â’r teuluoedd a gweithwyr eraill. Mae ymyrryd 

gyda theulu i ddiogelu’r plentyn yn gallu bod yn anodd iddynt. 

Yn aml, nid ydynt yn croesawu’r cymorth yma ac yn aml yn 

cydweithredu trwy orfodaeth. Ein nod yw sicrhau fod llais y 

plentyn yn fwy amlwg yn y trafodaethau a bod teuluoedd yn 

cymryd rhan fwy effeithiol yn eu cynllun diogelu. 

Mae Swyddogion Adolygu Annibynnol yn monitro cynlluniau 

gofal pob plentyn a pherson ifanc sydd mewn gofal. Maent yn 

sicrhau fod y cynlluniau gofal wedi rhoi ystyriaeth briodol a 

phwysau i ddymuniadau a theimladau’r plentyn, a bod y 

plentyn yn deall ei sefyllfa yn llawn o ystyried ei oed a’i 

ddealltwriaeth. Mae’r Swyddogion Adolygu Annibynnol yn 

rhoi sicrwydd i’r Cyngor bod buddiannau’r plentyn yn cael 

eu diogelu trwy gydol eu hamser mewn gofal. Maent yn 

gwrando ar blant, gwneud yn siŵr eu bod yn hapus gyda’u 

cynlluniau, sicrhau bod eu barn yn cael llais a bod eu 

cynlluniau yn cael eu dilyn, a bod yn ddigon grymus i wneud 

rhywbeth am y peth os nad ydynt yn cael eu dilyn.  
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