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Pwyllgor Cydweithredol Rhanbarthol Gwent 

Ymarferiad Mapio Profiadau Plentyndod Andwyol (ACE) 2016  

“Mae corff cynyddol o ymchwil yn adnabod y niwed hirdymor sy’n gallu bod yn ganlyniad i 
straen cronig ar unigolion yn ystod plentyndod. Mae straen o’r fath yn codi o gam-drin neu 
esgeuluso plant ond hefyd trwy fagwraeth mewn cartrefi lle mae plant yn agored i brofiadau 
megis trais yn y cartref neu unigolion â phroblemau alcohol neu ddefnydd sylweddau eraill”. 
 
Cyf: Astudiaeth Profiadau Plentyndod Andwyol.  Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus 
Cymru 2015 
 
Mae adroddiad astudiaeth Profiadau Plentyndod Andwyol Cymru’n nodi pwysigrwydd 
agenda ymyriad cynnar ac atal ac o ddarparu amgylchoedd diogel i blant dyfu ynddyn nhw. 
Mae’r adroddiad yn cael ystyriaeth ac amlygrwydd cynyddol ledled sawl adran o Lywodraeth 
Cymru ac mae ffocysu ar y blynyddoedd cynnar yn cael ei gydnabod yn flaenoriaeth 
allweddol yn y Rhaglen Llywodraeth, “Symud Cymru Ymlaen 2016-2021” 
http://gov.wales/docs/strategies/160920-taking-wales-forward-en.pdf 
   
Mae Cefnogi Pobl yng Ngwent yn ariannu gwasanaethau i helpu atal pobl rhag colli eu 
cartrefi ac i helpu pobl yng Ngwent i fyw’n annibynnol; mae’r Rhaglen ar hyn o bryd yn 
cefnogi oddeutu 20,000 o oedolion bregus pob blwyddyn. 
 
Mae Pwyllgor Cydweithredol Rhanbarthol Gwent, trwy eu grŵp gorchwyl a gorffen Pobl 
Ifanc, wedi ystyried Astudiaeth Profiadau Plentyndod Andwyol Cymru ac wedi cytuno ei fod 
yn bwysig deall faint o’r arbrofion hyn y bu poblogaeth Cefnogi Pobl Gwent yn bersonol yn 
agored iddyn nhw. 
 
Lluniwyd holiadur a’i ddosbarthu i holl ddarparwyr cefnogaeth yng Ngwent. Ynddo roedd yn 
gofyn i weithwyr cymorth i adolygu eu baich achosion fel ciplun ar Fedi 30ain, 2016 ac i 
gwblhau’r holiadur yn seiliedig ar y wybodaeth oedd yn eu meddiant am y person roedden 
nhw’n ei gefnogi. Roedd yna gyfyngiadau i’r ymarferiad hwn, yn cynnwys dibynnu bod gan 
weithwyr cymorth y wybodaeth fanwl yma ynglŷn â’r person roedden nhw’n ei gefnogi a 
ph’un ai a oedd unrhyw un oedd yn derbyn cymorth wedi datgelu eu profiadau plentyndod 
andwyol cynharach i’w gweithiwr cymorth; mae’n codi’r cwestiwn a ddylai GC fod yn gofyn 
yn rheolaidd am y ACE ac os basen ni’n gwneud hynny, sut y byddai hynny’n dylanwadu neu 
newid yr ymyriad cymorth sydd wedyn i’w gyflwyno. 
 
Mae rhywfaint o’r dadansoddiad o’r data ar gael bellach ac mae’r briffiad hwn yn cynnig 
trosolwg o rai o’r prif ganlyniadau o’r ymarferiad mapio.   
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Mae’r wybodaeth yn nodi bod rhai o’r poblogaethau o fewn poblogaeth gyffredinol Cefnogi 
Pobl Gwent wedi profi nifer arwyddocaol yn fwy o brofiadau plentyndod andwyol na’r 
cyfartaledd cenedlaethol a bod y profiadau hyn yn parhau i effeithio ar eu hiechyd a’u lles 
a’u gallu i ymdopi yn ystod eu bywydau fel oedolion. 
 
Gobeithiwn fod canlyniadau’r ymarferiad mapio’n cynnig tystiolaeth bellach i uwch-
swyddogion a rhanddeiliaid, ynghyd â dealltwriaeth well bod prosiectau a ariennir trwy’r 
Rhaglen Cefnogi Pobl yn darparu gwasanaethau hanfodol, yn cyflenwi cefnogaeth i rai o’r 
dinasyddion mwyaf bregus o fewn ein cymunedau, yn atal neu’n helpu lleihau’r pwysedd ar 
wasanaethau statudol megis iechyd a’r gwasanaethau cymdeithasol. 
 
Am wybodaeth bellach ynglŷn ag ymarferiad mapio ACE Cefnogi Pobl Gwent, cysylltwch â’r 
Cydlynydd Datblygu Rhanbarthol. 
 
E-bost: angela.lee@blaenau-gwent.gov.uk         Ffôn: 01495 355975 
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