
 

 
  
 

Cwestiynau Astudiaeth Achos      Grŵp Cleientiaid Iechyd Meddwl 
 

Manylion 
Personol 

 
Enw: DIENW                                         Oes modd defnyddio’r enw wrth gyhoeddi’r astudiaeth achos?:                  Nac oes 
 
Oed: 36                                                    Awdurdod Lleol: Torfaen 
 
Sefyllfa ac anghenion Cefnogaeth Bresennol (dim mwy na 30 gair):  Problemau tenantiaeth oherwydd perthynas yn chwalu ..  
Cymorth Cyfredol ynghylch: tenantiaeth, ôl-ddyledion ac emosiynol; Cymorth gyda golwg ar Iechyd Meddwl ac Anawsterau 
Dysgu’r plant 
 
 
Sefydliad: Mind Torfaen a Blaenau Gwent                                                Gwybodaeth am y prosiect: Cymorth yn ôl yr angen  
............................................................................................................................................................................................................... 
 
 

Hanes 
Personol 
 

Gwybodaeth gefndir cyffredinol ynglŷn â ffordd o fyw, anghenion a’r sefyllfa cyn derbyn cymorth (dim mwy nag 80 gair) 
 
 
Ar gyflwyniad, nodwyd materion yn ymwneud â thenantiaeth gyda golwg ar fethiant y cynbartner i arwyddo trosglwyddiad y 
denantiaeth, datgeliad buan yr ACE. Ei chael hi’n anodd delio gyda 2 o blant (un gydag iechyd meddwl gwael a’r llall efallai 
gydag anawsterau dysgu) 
Ymosodiad gan gymydog ac eisiau symud ond yn methu gwneud oherwydd mater y denantiaeth.   
Dim cyswllt na chefnogaeth teulu. Materion alcohol. Iselder ôl-enedigol. 
 

 Y fam yn ddefnyddiwr cyffuriau – yn cael ei danfon i gasglu cyffuriau yn 8 oed 

 Wedi byw gartref gyda’i mam a’i brodyr a chwiorydd  

 Roedd gan y fam res o bartneriaid gwahanol, dynion diarth i mewn ac allan o’r cartref teuluol yn rheolaidd  

 Wedi ei chymryd i mewn i ofal sawl tro 

 Esgeulustod a thrais yn y cartref – trais rhywiol yn ei herbyn pan yn blentyn mewn cartref 

 Euogrwydd ynghylch methu amddiffyn ei brodyr a’i chwiorydd  
 



 

 

Cymorth a 
Dderbyniwyd  
 

Trosolwg o’r cymorth yn gysylltiedig â chartrefu a dderbyniwyd.  Paragraff neu Bwyntiau Bwled os gwelwch yn dda (dim 
mwy na 100 gair) 
 

 Cymorth gyda’r Gymdeithas Dai i symud y partner o’r denantiaeth  

 Cefnogaeth emosiynol ynghylch iechyd meddwl a phrofiadau’r gorffennol; materion cyfredol ynghylch gorbryder 
difrifol a hunan-barch 

 Atgyfeiriadau at CAB, teuluoedd yn gyntaf, CAMHS (i gefnogi’i merch gyda phroblemau Iechyd Meddwl dwys ( 
(OCD/hypersensitifrwydd)), Cymdeithas Dai, gwasanaethau Cwnsela, cyrsiau ‘Recovery and Beyond’ i ddelio â 
gorbryder, iselder, dicter, hyder    
 

Deilliannau a 
Gyflawnwyd 
yn ystod 
cyfnod 
cefnogaeth  

Rhowch drosolwg o’r deilliannau a gyflawnwyd gan y defnyddiwr gwasanaeth o dan y categorïau perthnasol tra’n derbyn 
cefnogaeth (80 gair): 
 

 Teimlo’n Ddiogel / Cyfrannu tuag at ddiogelwch a llesiant ei hun ac eraill  
 
Problemau cyfredol gyda chymydog i’w ddatrys yn gynnar yn y flwyddyn newydd trwy gefnogaeth i sicrhau’r cymorth cywir gan 
gymdeithas dai, 
Cymorth cyfredol i ddelio â materion yn ymwneud â thrawma a chamdriniaeth mewn plentyndod  
Cymorth cyfredol gyda’r plant i helpu’r teulu deimlo’n ddiogel  
 

 Rheoli Llety / Rheoli Cydberthnasau / Teimlo’n rhan o’r Gymuned  
 
Fel yr uchod ynghylch tenantiaeth  
Plant â thadau gwahanol, hanes cydberthnasau anodd 
Perthynas o reolaeth gan dad y plentyn ieuengaf  
Cymorth i gysylltu â ffrindiau coll ac i ail-ymwneud â’r gymuned  
 

 Rheoli Arian / Ymwneud ag Addysg neu Ddysgu / Ymwneud â Chyflogaeth neu Wirfoddoli  
 
Cymorth i barhau addysg uwch ac wedi ennill gradd yn ddiweddar. 
Yn gweithio mewn ysgol leol gyda phlant sydd ag AAA. 
 

 Yn iach yn Gorfforol / Yn iach yn Feddyliol / Yn byw Bywyd Iach, Gweithgar  
Cymorth emosiynol ynghylch camdriniaeth a hunan-barch, 
Cymorth gyda chyfnodau o orbryder dwys  
Cymorth i ddeall salwch meddwl ei phlentyn a’i chefnogi, 
Yn gwrthod cymryd meddyginiaeth ac felly mae angen gweithio’n galed i ddelio â hunanofal a strategaethau ymdopi eraill    



 

Strategaethau ymdopi yn ymwneud ag ail-ymgysylltu â ffrindiau a’i thad a phroblemau dibyniaeth ar alcohol  
Atgyfeirio am gwnsela i ddelio ag ACE – wedi’i wreiddio’n ddwfn / PTSD 
 

 

Cynlluniau’r 
Dyfodol 

Un paragraff os gwelwch yn dda (50 gair) 
Yn gynnar yn 2017, ail-gofrestru i chwilio am dŷ yn dilyn ailgyflwyno’r denantiaeth fel un unig enw, 
Llythyrau/tystiolaeth i gefnogi i’w cynnig gan y gweithiwr cymorth ac asiantaethau eraill, 
Cymorth/cyngor parhaus ynglŷn â: perthynas ag asiantaethau eraill yn cynnwys CAHMS, Teuluoedd yn Gyntaf a’r Gymdeithas Dai  
Cymorth i ailsefydlu, 
Cymorth i gael mynediad i therapïau sgwrsio yn y dyfodol  
 
 
 

 
       

 
Hyd amser y gefnogaeth: 3 mis 
 
Cost Cefnogi Pobl: 
 

 
 
 
 

Ataliadau: Nodwch, trwy roi tic yn y blychau isod, y canlyniadau annymunol a chostus a gafodd eu hatal   

 

Troseddu Cyflogaeth ac Economi  

 
X    Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 

      X    Trais yn y Cartref 
 Troseddu 
X    Troseddau Ieuenctid (I BLANT) 
 Y ddalfa 
 Arall, rhestrwch 

 
............................................................................................ 

 
 Symud i ffwrdd o fudd-daliadau – rhestrwch y budd-daliadau a 

dderbyniwyd yn flaenorol: 
 
 Cymorth cyfredol i gynnal cyflogaeth  
  

 

Cartrefu Iechyd Gwasanaethau Cymdeithasol 



 

 

 
 Dadfeddiannu cymhleth  

 
 Adfeddiannu 

 
 Cais yn ddigartref  

 
 Llety dros dro  

 
 Cyngor a chymorth i’r digartref  

 
 Cysgu ar y stryd   

 
       X Arall, rhestrwch 

 
Materion tenantiaeth arbenigol  
 

 
       X   Camddefnydd Alcohol 

 Camddefnydd Cyffuriau 
 Presenoldeb yn yr Uned Frys  
 Cleifion mewnol mewn ysbytai  
 Gofal dydd mewn ysbyty  
 Gwasanaethau ambiwlans  
 Cleifion ysbyty allanol  
 X  Iechyd meddwl oedolion – iselder / gorbryder 
X   Iechyd meddwl Plant / Glasoed  
 Anhwylderau iechyd meddwl eraill yn cynnwys 

dementia 
X    Gwasanaethau iechyd meddwl arbenigol  
 Cleifion iechyd meddwl mewnol 
 Cleifion iechyd meddwl allanol 
 Cartref gofal ALl gyda phroblemau iechyd meddwl  
 Gofal dydd Gwasanaethau Cymdeithasol ALl 

gyda phroblemau meddwl  
 Arall, rhestrwch 

......................................................................... 
 

 
 Plentyn wedi’i roi mewn gofal 
 Asesiad amddiffyn plant  
 Gofal preswyl – pobl hŷn  

 Gofal nyrsio – pobl hŷn  

 Oedolion ag anabledd dysgu mewn 
gofal preswyl  

 Oedolion ag anabledd corfforol 
mewn gofal preswyl  

 Arall, rhestrwch 
 
....................................................... 

 

 


