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N o d yn  g a n  y  G o l yg yd d  

 
  
  

 
 

Nodyn gan y Golygydd 

 

Croeso i Gylchlythyr yr Hydref/Gaeaf 2021, crynodeb o'r newyddion a'r datblygiadau ar draws Dewi Sant dros y deuddeg mis diwethaf.  

Mae'r flwyddyn ddiwethaf wedi ein gweld yn symud i 'normal' newydd, lle gallwn weld teuluoedd wyneb yn wyneb, eu cyfuno â 

chyfarfodydd ar-lein, a dechrau gwneud cynlluniau ar gyfer cyfarfod mewn grwpiau. Rydym wedi myfyrio ar yr hyn yr oedd bod yn 

deulu yn ei olygu yn ystod y pandemig; ac ar wydnwch, hyblygrwydd a dewrder y mae teuluoedd wedi'u dangos yn ystod y cyfnod clo a 

phob profiad unigryw a gyflwynodd - gan gynnwys addysg gartref (i’r gorau o’n gallu!) 

 

Dros y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi parhau i ddatblygu ein gwasanaeth i deuluoedd: rydym wedi cyflwyno gweithdai 'gwybodaeth 

am fabwysiadu' newydd, i roi trosolwg i bobl sy'n ystyried mabwysiadu o'r broses, ond yn bwysicach na hynny, y cyfle i glywed yn 

uniongyrchol gan fabwysiadwyr sydd wedi mabwysiadu'n ddiweddar. Mae'r straeon personol hyn yn amhrisiadwy ac yn cynnig y 

mewnwelediad mwyaf i sut beth yw mabwysiadu yn 2021. Rydym mor ddiolchgar i'n teuluoedd mabwysiadol sy'n gwneud amser i 

siarad mewn gweithdai, bod yn gyfaill i ddarpar fabwysiadwyr sy'n mynd drwy'r broses, neu i fod yn glust i wrando ar y rhai sy'n mynd 

drwy gyfnod heriol. 

 

Ym mis Hydref, gwnaethom ddathlu mabwysiadu am Wythnos Cenedlaethol Mabwysiadu, a gwahoddwyd teuluoedd i rannu eu stori, 

sy'n tynnu sylw at llawenydd o bod yn deulu, ynghyd â rhai o heriau a realiti mabwysiadu heddiw.   Byddwch yn darllen rhai o’r straeon 

sy’n cael eu hailddatgan yn y cylchlythyr hwn, gan un mabwysiadwr, teulu mabwysiadol newydd a pherson ifanc yn sôn am fod yn 

chwaer drwy fabwysiadu.    

 

Rydym wedi gweld gwefan newydd AFA Cymru yn cael ei lansio gyda'i hadnoddau ardderchog ar gyfer mabwysiadu a maethu. Rydym 

wedi ymrwymo i barhau i ddysgu a datblygu, gan ei wneud mor hygyrch â phosibl, gan gynnwys sicrhau bod gweithdai ar gael fel 

gweminarau ac ychwanegu podlediadau a llyfrau sain newydd yn ein 'darllen/gwrando a argymhellir'.  

 

Eleni rydym wedi rhannu eiliadau gwych gyda chi, wedi dathlu eich taith fabwysiadu gyda chi, ac wedi eich cefnogi pan oedd bod yn 

heriol.  Rydym wedi croesawu staff newydd i Dewi Sant, sydd wedi dod â chyfoeth o brofiad amrywiol i'n tîm ac sy'n ymuno â thîm cryf 

sydd wedi ymrwymo i wella bywydau plant yng Nghymru wrth i ni edrych ymlaen at 2022.   

 

Martina McCrossan 

Rheolwr Gwasanaethau Mabwysiadu 
 
 
 
 

http://www.afacymru.org.uk
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M yf yrd o d a u ' r  F l w yd d yn  |  W e n d y K e i d a n ,  C E O  

 

Mae'r flwyddyn ddiwethaf wedi parhau i fod yn un 
heriol gan ein bod ni gyd wedi parhau i lywio ein ffordd 

drwy effaith y pandemig. Nid oes yr un ohonynt wedi 

profi hyn yn fwy na chi eich hun. Mae mabwysiadu 

gyda'i holl lawenydd hefyd yn dod â lefelau 
cymhlethdod ar ba gam bynnag o'r daith fabwysiadu yr 

ydych ynddi, naill ai fel mabwysiadwyr newydd eu 

cymeradwyo, wedi ffurfio teuluoedd yn ddiweddar neu 

wedi bod yn rhianta am flynyddoedd lawer heb orfod 
llywio pandemig byd-eang. Fel yr oedd stori'r llynedd, 

dros y flwyddyn hon bu'n rhaid i chi wisgo nifer o 

hetiau, yn enwedig drwy'r cyfnod clo caled yn y gaeaf 

pan gaewyd ysgolion. Nid yw jyglo gofynion bod yn athro yn ogystal â rhiant yn gamp hawdd. Fodd 
bynnag, er gwaethaf yr holl heriau hyn, gallwn i gyd edrych yn ôl gyda balchder gan ein bod nid yn 

unig wedi goroesi ond wedi parhau i ffynnu. Gellir priodoli hyn i'r holl staff gan gynnwys ein 

gweithwyr cymdeithasol annibynnol sy'n gweithio mor ddiflino i ddarparu ein gwasanaethau, ein 
panel ac aelodau'r Ymddiriedolwyr sy'n rhoi o'u hamser yn hael ond yn bennaf i chi i gyd sy'n parhau 

i fod ar gael yn gyson ac yn hygyrch i'ch plant fel y gallant fod y gorau y gallant fod. Mae hyn yn gofyn 

am egni emosiynol enfawr yn ogystal ag egni corfforol felly cofiwch bob amser ein bod yma i chi bob 

cam o'r ffordd. 

 

Felly beth yr ydym wedi bod yn ei wneud dros y 12 mis diwethaf? 

 

Dros y flwyddyn ddiwethaf (o’r 1af o Ebrill 2020 i 31eg o Fawrth 2021) rydym wedi tyfu ein teulu o 

fabwysiadwyr gan 29 (o'i gymharu â 27 y llynedd) ac wedi lleoli 28 o blant i'w mabwysiadu. Rydym 

wedi bod wrth ein bodd yn croesawu rhieni newydd i Dewi Sant, a hefyd yn lleoli plant gyda'u teulu 
am byth. Ar ddechrau'r pandemig, nid oedd plant yn symud i'w teuluoedd newydd. Roeddem yn 

bryderus iawn am oedi sylweddol i blant ond hefyd ar y doll emosiynol i rieni newydd wrth iddynt 

aros i groesawu eu plentyn i'r teulu. Gan weithio ochr yn ochr â'n holl gydweithwyr yn y Gwasanaeth 

Mabwysiadu Cenedlaethol, ceisiwyd ffordd drwy'r anawsterau cynnar hyn ac yn ystod misoedd 
dilynol 2020 dechreuodd plant symud i'w cartrefi newydd. O'r 28 o blant a leolir, gosodwyd 5 drwy'r 

Gwasanaeth Mabwysiadu ‘Mabwysiadu gyda’n Gilydd’ a sefydlwyd ar gyfer plant ag anghenion 

penodol a oedd yn aros yn hirach am deulu na phlant eraill lle mai mabwysiadu yw'r cynllun. 

 

Roeddem wrth ein bodd pan enillodd ‘Mabwysiadu gyda’n Gilydd’ drwy bartneriaeth Dewi Sant gyda 

Phrifysgol Caerdydd y brif wobr yn y categori effaith gymdeithasol ar y gorau o'r gwobrau KTP. Mae 

Ysgol Seicoleg ac Ysgol Fusnes Prifysgol Caerdydd wedi parhau i fod yn bartneriaid gwerthfawr i'r 
Gymdeithas yn ystod y flwyddyn ddiwethaf gan gynnig cefnogaeth, arbenigedd a gweithredu fel 

cyfaill beirniadol pan fo angen. 

 

Dros y flwyddyn ddiwethaf, gwnaethom symud llawer o'n gweithgareddau cymorth ar-lein, gyda 

choffi misol yn cyfarfod a grwpiau cymorth chwarterol gyda siaradwyr. Gwnaethom hefyd hwyluso 

hyfforddiant ar-lein i'r rhai ar gam cyntaf eu taith fabwysiadu a hyfforddiant ôl-gymeradwyo. Mae 

pawb wedi addasu mor dda i'r ffordd newydd hon o weithio ac yn sicr mae wedi elwa o fanteision 
annisgwyl i'r teuluoedd hynny sy'n byw gryn bellter i ffwrdd o'r swyddfa. 
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Fodd bynnag, rydym hefyd wedi bod yn ymwybodol nad oes dim mewn gwirionedd 
yn disodli'r rhyngweithio wyneb yn wyneb hwnnw, felly cyflwynasom ddull cyfunol o 

ymweliadau cymorth ac yn ddiweddar cawsom ychydig o gyfarfod awyr agored sydd wedi cael 

derbyniad da iawn. Rydym yn cynllunio mwy o'r digwyddiadau llai hyn yn betrus felly cadwch lygad 

ar unrhyw gyhoeddiadau a fydd yn cael eu gwneud. 

 

O safbwynt arloesol yn 2020/21 buom yn gweithio'n agos gyda'n partner ‘The Family Place’ i 

ddarparu ystod o ymyriadau cymorth seicolegol ar ôl lleoli. Cynigiwyd y gwasanaeth hwn drwy grant 
a dderbyniwyd gan Lywodraeth Cymru ar gyfer ‘Mabwysiadu gyda’n Gilydd’. Mae'r adborth o'r 

ymyriadau hyn wedi bod yn gadarnhaol iawn a chyda chyllid ychwanegol yn 2021/22 rydym wedi 

gallu parhau â'r pecyn cymorth hwn. 

  

Hoffwn ddiolch i Lywodraeth Cymru am eu cefnogaeth drwy gydol y flwyddyn ddiwethaf gan 

atgyfnerthu eu cred yn y cyfraniad a wnawn i'r sector mabwysiadu a sefydlogrwydd ehangach. 

Rydym wedi bod yn ddiolchgar iawn iddynt am ddyfarnu grantiau i'r Gwasanaeth Mabwysiadu 
‘Mabwysiadu gyda’n Gilydd’ ac i AFA Cymru. Ochr yn ochr â manteision arian grant ar gyfer 

‘Mabwysiadu gyda’n Gilydd’, galluogodd y grant ar gyfer AFA Cymru i'r tîm barhau i ddarparu 

grwpiau buddiant arbenigol i weithiwr proffesiynol o bob rhan o'r sector sefydlogrwydd, gan 

gynnwys cynghorwyr meddygol a chyfreithiol, Swyddogion Cymorth i Bobl Ifanc, cadeiryddion panel 
a'r rhai sy'n gweithio gyda'r teuluoedd hynny sy'n rhiant-blant drwy Orchmynion Gwarcheidiaeth 

Arbennig. Rydym hefyd wedi gallu parhau i gynhyrchu'r bwletinau cyfreithiol sy’n cael eu 

gwerthfawrogi'n fawr gan weithwyr proffesiynol – gan wneud synnwyr o sut mae'r gyfraith yn 

effeithio ar ymarfer a chynnal ein gwasanaethau cyngor a gwybodaeth i weithwyr proffesiynol ac 
aelodau o'r cyhoedd. I gael rhagor o wybodaeth am waith AFA Cymru ewch i'w gwefan newydd a 

lansiwyd yn ddiweddar www.afacymru.org.uk .   

 

Wedi gohiriad yn ystod misoedd cynnar y pandemig, mae ein gwaith ar strategaeth farchnata wedi 

casglu momentwm unwaith eto ac rydym wedi bod yn hynod ddiolchgar i bawb a roddodd ei amser 

mor hael i helpu i lunio'r darn pwysig hwn o waith. Rydym yn gobeithio gallu allanoli'r ffrwyth 
gwaith hwn dros y deuddeg mis nesaf, yn enwedig gan mai 2022 fydd ein penblwydd yn 80! 

 

Hoffwn ddiolch hefyd i'n holl bartneriaid yn y Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol, gan gynnwys 

cydweithwyr yn y sector statudol a gwirfoddol yn ogystal â'r cydweithwyr hynny ym maes iechyd, 
addysg a gwasanaethau cyfreithiol. Ni fu erioed yn fwy hanfodol nag mewn cyfnod o argyfwng 

genedlaethol ein bod yn cydweithio'n agos â'r holl bartneriaid er budd ehangach y plant a'r 

teuluoedd sy'n dibynnu ar ein gwasanaethau. Mae'r cydweithio hwn hefyd yn darparu'r sylfaen 
gadarn ar gyfer gweithio mewn partneriaeth ymhellach gan ein bod i gyd yn rhannu nod cyfunol o 

Gymru yn cyflawni'r gwasanaeth mabwysiadu gorau - nid ydych chi ein teuluoedd a'n plant yn 

haeddu dim llai. 

 

Er nad ydym yn tanbrisio'r heriau yr ydych yn parhau i'w hwynebu, yn enwedig o ran cael mynediad 

at wasanaethau iechyd meddwl neu'r ddarpariaeth addysg gywir ar gyfer eich plentyn, nododd 

adroddiad diweddaraf Baromedr AUK a gyhoeddwyd gan AUK fod 80% o'r ymatebwyr (rhieni 
mabwysiadol) yng Nghymru yn debygol o annog eraill i fabwysiadu ac roedd 83% yn teimlo'n 

optimistaidd am y dyfodol fel bod hynny'n bleidlais o hyder ein bod yn mynd yn y cyfeiriad cywir. 

Edrychwch ar y ddolen ar ein gwefan www.adoptionwales.org ar gyfer yr adroddiad yn llawn. 

 

 

M yf yr d o d a u ' r  F l w yd d yn  |  W e n d y K e i d a n ,  C E O  

https://www.afacymru.org.uk/
https://www.adoptionwales.org/?lang=cy
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Rhaid i unrhyw gyfrif am flwyddyn ym mywyd y Gymdeithas roi diolch gwirioneddol 

a diffuant i'r ymddiriedolwyr, aelodau'r panel mabwysiadu a chynghorwyr i'r 

Gymdeithas sydd mor hael yn rhannu eu harbenigedd, eu profiad a'u hamser i'n 

cefnogi mewn cymaint o wahanol ffyrdd. Mae'r Gymdeithas yn ddiolchgar iawn i'n gwirfoddolwyr 

sy'n craffu'n fedrus ac yn hysbysu llawer o'r hyn a wnawn. 

 

Nid yw'r myfyrdodau hyn o'r flwyddyn yn gyflawn heb sôn am newidiadau o fewn Dewi Sant ei hun. 

Rwy'n falch iawn o groesawu aelodau newydd o staff i Dewi Sant gan gynnwys Donna, Glenda Beth, 

Sue, Caroline, Caryn a Marrianne a drosglwyddodd drosodd o dîm AFA Cymru i ymuno â'r tîm gwaith 

cymdeithasol. Dwedon ffarwel i Mel, Jodie a Joy a diolchwyd iddynt am eu cyfraniad gwych i'r 

Gymdeithas dros y blynyddoedd a dymunodd yn dda iddynt ar gyfer y dyfodol. Roeddem yn falch 

iawn o wneud dau ddyrchafiad mewnol o Martina a Cate i reolwr y Gwasanaeth Mabwysiadu a 

rheolwr tîm yn y drefn honno. Rydym hefyd wedi croesawu Sam, Amy ac Emma i dîm AFA Cymru. 

Rwy'n gobeithio ar ôl cythrwfl y 18 mis diwethaf, y gallwch i gyd ddod o hyd i normal newydd a fydd 

yn eich galluogi i fwynhau rhai o'r pethau sy'n gwneud bywyd yn llawen unwaith eto, megis cwrdd â 

theulu a ffrindiau, ymweliadau a gweithgareddau i leoedd poblogaidd iawn, neu fod yn llonydd a 

mwynhau'r foment. 

 

Wrth i ni edrych ymlaen at y flwyddyn nesaf gallwn wneud hynny'n hyderus gan fod Dewi Sant bob 

amser wedi bod yn swm o sawl rhan – ei lywodraethu rhagorol drwy Fwrdd yr Ymddiriedolwyr, 

ymrwymiad tîm staff gwych ac ymroddedig, ein holl asiantaethau partner sy'n cefnogi ein gwaith 

ond yn bennaf ein teuluoedd sydd, drwy'r nifer fawr o gopaon a'r cafnau o fywyd o ddydd i ddydd, 

yn parhau i'n cefnogi fel y gallwn fod canllaw cyfrifol i chi.  

Dymunaf ddiwedd heddychlon i bob un ohonoch hyd at 2021 a blwyddyn wych o'ch blaen. 
 

 

 

    

M yf yr d o d a u ' r  F l w yd d yn |  W e n d y  K e i d a n ,  C E O  
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K a t h e r i n e  S h e l to n  |  C a d e i r yd d  Y  Bw rdd  

 

Ar ôl 18 mis anodd, ac ansicrwydd parhaus am y 

gaeaf, fy ngobaith i yw eich bod chi a'ch teuluoedd wedi cael 

cyfle dros yr haf i weld eich ffrindiau a'ch teulu ac i'r adegau 

hynny gyda'ch gilydd wasanaethu fel adegau ar gyfer ailgysylltu a 

chwerthin. Mae'n ymddangos bod pob cyfarfod y dyddiau hyn yn 

cario pwysau emosiynol o'r fath. Wrth i mi fyfyrio ar fy 

ymatebion fy hun i weld pobl y cefais fy gwahanu oddi wrthyn 

nhw yn ystod y pandemig, mae'n fy atgoffa gyda grym o'r 

newydd pa mor bwysig yw hi i deuluoedd deimlo eu bod yn cael 

eu cynnal a'u cefnogi gan eu rhwydweithiau cymdeithasol a 

phroffesiynol; i deuluoedd beidio â theimlo'n ynysig neu ar eu 

pennau eu hunain. Mae'n galonogol iawn cydnabod y teimlad 

hwn yn y gwaith, y sgyrsiau a'r ymddygiadau sy'n amlwg ledled 

Cymdeithas Plant Dewi Sant. Mae staff Dewi Sant yn parhau i fod 

yn gwbl ymrwymedig i hyrwyddo anghenion mabwysiadwyr, heb osgoi eiriolaeth bwerus, ymgyrchu a 

diplomyddiaeth effeithiol. 

 

Er bod llawer o sefydliadau wedi cilio o weithrediadau arferol mewn ymateb, wrth gwrs, i bwysau 

digynsail, mae'n werth nodi nad yw'r tîm yn Dewi Sant wedi sefyll yn llonydd. Eleni, mae ymrwymiad 

o'r newydd i gefnogi teuluoedd, ochr yn ochr â'r camau enfawr ymlaen o ran darparu hyfforddiant a 

datblygiad proffesiynol fel rhan o wasanaeth Cymdeithas Mabwysiadu a Maethu Cymru. Yn fwyaf 

cyffrous, mae nifer y mabwysiadwyr yn Dewi Sant wedi cynyddu i 29, gyda 28 o blant yn cael cymorth 

i ymuno â'u teuluoedd Newydd, 5 o’r rheiny trwy’r cynllun Mabwysiadu gyda’n Gilydd. Mae 21 o 

blant wedi'u lleoli gyda theuluoedd fel rhan o'r Gwasanaeth Mabwysiadu gyda’n Gilydd; mae'r 

Gwasanaeth hwn wedi dangos grym gwaith mabwysiadu wedi’i seilio ar ddull cydweithredol a 

therapiwtig.  Mae'n brawf cadarnhaol o sut y gallwn wneud gwahaniaeth i fywydau rhai o'n plant 

mwyaf agored i niwed. 

 

Rwy'n annog pawb sy'n ymwneud â'r Gymdeithas i gymryd eiliad i edrych ar dudalen we'r 

Gymdeithas. Mae rhywbeth i bawb mewn amrywiaeth o fformatau. Mae'n dyst i gymuned o 

weithwyr proffesiynol sy'n ceisio cynnal eu safonau uchel o ofal a chymorth i deuluoedd a sefydliad 

sy'n ceisio creu a gweithredu arfer sy'n arwain y sector. Adoption Wales | St. David's Children Society 

 

Rwy'n edrych ymlaen yn fawr at adeg pan fydd pawb sy'n ymwneud â'r Gymdeithas yn gallu cwrdd a 

dathlu dechreuadau newydd a theithiau datblygu parhaus. Bydd yn wych cwrdd â rhai ohonoch yn 

bersonol! Yn y cyfamser, diolch i'r holl deuluoedd a staff am eu cefnogaeth barhaus i'r Gymdeithas a 

dymuniad o'r galon am ddiwedd da i'r flwyddyn.   
 

 

 

 

https://www.adoptionwales.org/?lang=cy


 8 

Y W yb o d a e t h  Dd iw e d da ra f  a m S t a f f  

Shwmae! Rwy'n gyffrous iawn fy mod wedi ymuno â theulu Dewi Sant 

fel gweithiwr cymdeithasol ym mis Ebrill 2021 yn rhan-amser.  Mae 

pawb wedi bod yn garedig iawn ac yn hael gyda'u hamser yn fy helpu i 

ymgartrefu yn fy rôl ac rwy'n edrych ymlaen at gwrdd â chymaint 

ohonoch ag y gallaf.  Ynghyd â'm rôl fel uwch weithiwr cymdeithasol, 

rwyf hefyd yn gwneud gwaith pontio gyda'r Gwasanaeth ‘Mabwysiadu 

gyda’n Gilydd’. Edrychaf ymlaen at weithio ochr yn ochr â holl 

deuluoedd anhygoel Dewi Sant, a dwi’n gobeithio rhannu rhywfaint o'm 

harbenigedd gyda chi ond hefyd i ddysgu gennych chi ac i ddeall sut 

beth yw eich profiad o fabwysiadu. 

 

Ar ôl cymhwyso fel gweithiwr cymdeithasol yn 2000, rwyf wedi dal am-

rywiaeth o swyddi o fewn yr Awdurdod Lleol, y GIG a'r sector elusennol, 

o Amddiffyn Plant i CAMHS.  Mae fy swydd ddiweddaraf wedi bod fel 

ymarferydd therapiwtig mewn tîm CAMHS arbenigol ym Mryste.  

Rwy'n eithaf newydd i Gymru, ar ôl symud yma gyda fy nheulu o Lun-

dain ychydig dros 6 blynedd yn ôl.  Rwyf wedi mwynhau dod i adnabod 

y diwylliant bywiog Cymreig a'r holl bobl a lleoedd anhygoel.  Mae an-

gen rhywfaint o waith ar fy ynganiad, ond rwy'n gobeithio gydag 

ymarfer i gyrraedd y nod.  Rwyf wedi mwynhau dod i adnabod Cymru 

plentyndod fy ngŵr a'r lleoedd yr oedd ef yn ymweld, o sledio i lawr y 

twyni tywod ym Merthyr Mawr i ddringo Pen y Fan. Gyda'n gilydd mae 

gennym bedwar o blant a chŵn bach labradoodle sy’n 6 mis oed, felly 

nid oes byth eiliad ddiflas yn ein ty ni.  Yn fy amser sbâr cyfyngedig iawn 

rwy'n hoffi cerdded, yn enwedig drwy'r coetiroedd neu'r llwybrau ar-

fordirol. 

 

 

Marrianne ydw i. Rwyf wedi gweithio i Gymdeithas Plant Dewi 

Sant am bum mlynedd, wedi bod yn ymgynghorydd hyfforddwyr i 

AFA Cymru, ac yn ddiweddarach yn uwch weithiwr cymdeithasol. 

Mae gennyf dros ugain mlynedd o brofiad ym myd gofal plant, 

maethu a mabwysiadu ac mae gennyf ddealltwriaeth dwfn o draw-

ma datblygiadol. Pan nad wyf yn gweithio, gellir dod o hyd i mi yn 

cerdded fy nghi, yn garddio, ac yn darparu gwasanaeth tacsi i'm 

merched sydd yn eu harddegau! 

Marrianne Palin 

Donna O’Reilly 
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Y  W yb o d a e t h  Dd iw e d da ra f  a m S t a f f  

Sue Waite  

Helo, fy enw i yw Caroline O'Shaughnessy ac rwy'n weddol 

newydd i Dewi Sant ar ôl ymuno ym mis Mawrth 2021. Rwyf wedi 

bod yn gweithio ym maes mabwysiadu (a maethu) ers dros 8 mlynedd, gan 

imi weithio i asiantaeth fabwysiadu wirfoddol arall a chyn hynny fel gwei-

thiwr cymdeithasol Awdurdod Lleol.  Roeddwn mor falch o gael y cyfle i 

ddod i Dewi Sant ar gyfer fy natblygiad fy hun ac i ganolbwyntio ar fabwysi-

adu. Rwy'n mwynhau gweithio gyda phlant a theuluoedd yn fawr iawn ac 

rwyf wedi gallu gwireddu'r amcan personol hwn ers i mi gychwyn yn y 

swydd. 

Rwy'n byw gyda fy ngŵr, ein mab, cath, 2 gwningen ac 1 iâr hen iawn (11 

oed) ac mae ein merch a'i gŵr yn gyfagos. Rydym yn ceisio treulio llawer o 

amser gyda'n gilydd fel teulu, gan gynnwys mynd ar wyliau (nawr bod hyn 

yn bosib).  Rwy'n mwynhau cerdded ac wedi dechrau gwersi canu yn ddi-

weddar, rwy'n addo peidio â gwirfoddoli i ganu mewn unrhyw ddigwyddi-

adau Dewi Sant yn y dyfodol nes y gallaf lynu at y nodau yn llwyddiannus.  

Rwy’n edrych ymlaen at ddod i nabod yr holl deuluoedd yma yn Dewi Sant 

yn well yn ogystal â chroesawu mabwysiadwyr newydd yn y dyfodol.   

Caroline O’Shaunsessey 

Helo, fy enw i yw Sue Waite ac ar ôl gweithio yn Dewi 

Sant fel Gweithiwr Cymdeithasol Annibynnol am y 

7 mlynedd diwethaf ymunais i â nhw fel aelod parhaol o staff ym mis Awst 

2021. Rwyf wedi bod yn Weithiwr Cymdeithasol am 28 mlynedd, ar ôl dechrau fy ngyrfa fel Gwei

thiwr Cymdeithasol Mewn Ysbytai ac yna gweithio mewn amrywiaeth o rolau yn y Gwasanaethu 

i Oedolion cyn trosglwyddo i fabwysiadu yn 2010. Cofiais am bryd wnathaes sylweddoli bod mab

wysiadu yn faes sy'n esblygu'n barhaus ac yn un yr wyf yn dysgu ohono'n gyson. Rwyf wedi bod  

yn ffodus yn ystod fy ngyrfa i weld newid cadarnhaol a datblygiadau mewn mabwysiadu sydd o   

fudd i'r plant sy'n aros am leoliadau mabwysiadu yn ogystal â'r darpar fabwysiadwyr sy'n mynd  

drwy'r broses i fod yn rhieni mabwysiadol, ac felly yn eu croesawu.  

Rwy'n byw gyda dau o'm tri phlentyn, hedfanodd yr hynaf or nyth blynyddoedd yn ôl, fe-

ly rwy'n gyfarwydd â llawenydd a heriau bod yn rhiant. 

Mae gennym menagerie o anifeiliaid anwes, gan gynnwys beagle a basset 

hound sy'n helpu i'm cadw'n heini ac yn egnïol. Rwyf hefyd yn mwyn-

hau darllen, garddio, cerddoriaeth fyw ac roeddwn i'n wên o glust i 

glust pan ddaeth finyl yn ffasiynol eto ar ôl cronni casgliad mawr yn bennaf yn ystod yr 80au a     

rwyf yn dal i fwynhau chwarae nhw.  

Yn ystod fy ngyrfa ym maes mabwysiadu, rwyf wedi bod yn ffodus fy mod wedi cwrdd â theuluoe

dd mabwysiadol anhygoel yn ogystal â gweithio gyda rhai gweithwyr proffesiynol gwybodus a     

blaengar sydd wedi fy helpu i lywio fy nhaith fy hun drwy fabwysiadu a'i agweddau niferus. Edryc

haf ymlaen at ddod â'm sgiliau a'm profiad personol fy hun i Dewi 

Sant a pharhau i gefnogi ein mabwysiadwyr a'u teuluoedd drwy eu taith fabwysiadu bersonol eu 

hunain.  
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Glenda Sloan 

 

Helo, Caryn ydw i.   

Fi yw'r aelod mwyaf newydd o'r tîm gweinyddol yn Dewi Sant. Yr 

oeddwn yn gweithio yn y diwydiant teithio hyd at ddechrau'r pandemig, 

ond mae symud i fyd mabwysiadu wedi bod yn newid a groesawyd yn 

fawr yr wyf yn ei fwynhau. Mae’r tîm i gyd wedi fod yn groesawgar iawn, 

er bod dechrau swydd newydd yn ystod y cyfnod hwn wedi bod ychydig 

yn rhyfedd. 

Rwy'n byw gyda'm gwr-i-fod, fy step-ferched sy'n 12 a 7 oed a'n merch 3 

oed, heb anghofio ein cath Suzie.  

Rwyf wrth fy modd yn treulio amser gyda'n teulu a'n ffrindiau pan nad 

ydynt yn y gwaith, ac yn edrych ymlaen at deithio eto nawr ein bod yn 

caniatau.  

Caryn Edwards 

  
Helo bawb, fy enw i yw Glenda ac ymunais â'r tîm ym mis 

Tachwedd 2020.  Byddaf yn dathlu fy mlwyddyn 1af gyda chi i 

gyd yn fuan, a blwyddyn wych oedd e!  Mae ymuno â'r tîm 

wedi fy ngalluogi i fanteisio i'r eithaf ar fy sgiliau, fy 

ngwybodaeth a'm cymwysterau mewn Gwaith Cymdeithasol a 

Therapi Chwarae.   

Rwyf wedi bod yn Weithiwr Cymdeithasol Gofal Plant am 21 

mlynedd yn gweithio'n bennaf mewn maethu ac roeddwn yn 

Rheolwr Tîm Cynorthwyol o fewn Tîm Maethu Awdurdod Lleol 

am 10 mlynedd cyn gadael i weithio yn y Sector Gwirfoddol.  

Wrth weithio ym maes maethu penderfynais fod angen i mi 

ymwneud mwy â'r canlyniadau hirdymor i blant a phobl ifanc 

ac i mi roedd hyn yn golygu ail-hyfforddi fel Therapydd 

Chwarae, gan gymhwyso yn 2012.   

Ers cymhwyso rwyf wedi darparu therapi chwarae i blant o 3 i 

18 oed ac ar hyn o bryd yn rhannu fy wythnos waith rhwng Dewi Sant a Gwasanaeth Trawma 

Ymlyniad gwirfoddol sy'n arbenigo mewn cefnogi plant i wella o drawma bywyd cynnar tra'n 

parhau i dyfu a chryfhau eu perthynas ymlyniad â'u rhiant/gofalwr. 

Fel y dywedais uchod mae hon wedi bod yn flwyddyn 1af wych i mi yn Dewi Sant wrth i mi wei-

thio gyda thîm gwych o Weithwyr Cymdeithasol, Gweinyddwyr, Rheolwyr, Gwasanaeth 

Mabwysiadu Gyda'n Gilydd a Dan!  Rwyf wedi gallu manteisio ar gyfleoedd hyfforddi i wella fy 

nghefnogaeth i fabwysiadwyr yn ogystal â chymryd rhan mewn gwaith pontio drwy ATS.     

Rwy'n edrych ymlaen at flwyddyn gyffrous arall a'r cyfle i weld mwy o'r tîm, yn ogystal â chwrdd 

â chi i gyd mewn gwahanol ddigwyddiadau yn y flwyddyn sydd i ddod.   
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— AF A  

Emma Simpson 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sam Frith Jones 

 

Helo, Emma ydw i.  Ymunais â'r tîm hyfryd AFA fel Hyfforddwr/

Ymgynghorydd y mis yma. Mae pawb yn AFA a Dewi Sant wedi 

bod mor groesawgar.  Fe wnes i gymhwyso fel Gweithiwr 

Cymdeithasol o Brifysgol Caerdydd yn 2004, a chefais leoliadau 

mewn IFA yng Nghaerdydd a lloches trais yn y cartref yn y cy-

moedd. Rwyf wedi gweithio gyda Phlant a Theuluoedd ers hynny, 

ar draws timau Amddiffyn Plant, Tîm Mabwysiadu Awdurdodau 

Lleol a dwy Asiantaeth Mabwysiadu Gwirfoddol. Gweithiais yn 

‘Action For Children’ fel Rheolwr Tîm Mabwysiadu ac yna ‘CCS 

Adoption’ fel Pennaeth Mabwysiadu, lle'r oedd gennyf gyfri-

foldeb cyffredinol dros y Gwasanaeth Gwaith Cymdeithasol, y 

Gwasanaeth Therapiwtig a'r Ganolfan. Astudiais Bensaernïaeth 

yng Nghaerdydd yn wreiddiol ond yn anffodus ni allaf ddylunio 

tŷ, mae fy sgiliau pensaernïaeth nawr yn ymestyn at adeiladu 

dodrefn pecyn fflat. 

Y tu allan i'r gwaith rwy'n mwynhau llawer o amseroedd hwyliog 

gyda fy merch, ffrindiau a theulu, fel arfer gellir dod o hyd i ni 

fynd ar goll mewn goedwig (mae ein record tan 9yh yr haf hwn, 

mae fy merch wedi sôn amdano unwaith neu ddwywaith ers 

hynny), celf a chrefft (fy hoff raglen oedd Blue Peter fel plentyn) 

ac yn gyffredinol yn mynd i weithgareddau teuluol ar draws De 

Orllewin a De Cymru. 

Rwy'n edrych ymlaen at gael rôl lle gallaf gefnogi gweithwyr 

proffesiynol i ddatblygu eu gwybodaeth, eu hangerdd a'u 

chwilfrydedd am Sefydlogrwydd yng Nghymru. Edrych ymlaen at 

gwrdd â chi i gyd yn fuan. 

Helo, Sam ydw i.  

Fe wnes i gymhwyso fel gweithiwr cymdeithasol yng Nghymru yn 2006. 

Dechreais fy ngwaith yn gweithio gyda theuluoedd a phlant sydd angen 

eu hamddiffyn a phlant sy'n derbyn gofal. Tra bod yn y timau hyn sylwed

dolais fod gennyf angerdd dros sicrhau'r canlyniadau gorau i'r plant hyn

ny nad oeddent yn gallu dychwelyd adref i'w teuluoedd. Es i 

ymlaen i dreulio'r rhan fwyaf o'm gyrfa hyd yma yn gweithio mewn gwas

anaeth maethuAwdurdod Lleol. Mae fy ngwaith wedi canolbwyntio'n be

nodol ar sicrhau sefydlogrwydd i blant a chefnogi gofalwyr maeth a'r tîm

 o amgylch y plentyn i lwyddo.  

Ymunais ag AFA Cymru fel Rheolwr Gweithredol ym mis Ebrill 2021 

ac rwy'n falch o gydweithwyr sydd hefyd yn angerddol iawn am rannu ar

fer da ledled Cymru yn y sector sefydlogrwydd.  
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Y  W yb o d a e t h  Dd iw e d da ra f  a m S t a f f  
— AF A  

 

 

 

 

 

 

Amy Shepherd 

 

 

 

Dechreuais ar waith cymdeithasol fel myfyriwr aeddfed ar 

ôl gweithio ym maes gofal cymdeithasol, gwaith ieuenctid 

ac addysg. Rhoddodd y rolau cynnar hyn gyfle i mi gwrdd â 

phlant gwirioneddol ysbrydoledig sy'n derbyn gofal a'u 

teuluoedd, cyfleoedd a fyddai'n sbarduno fy ngyrfa 

broffesiynol yn y blynyddoedd i ddod. 

 

Fe wnes i gymhwyso fel Gweithiwr Cymdeithasol yn 2010 

ac ers hynny rwyf wedi gweithio ym maes Plant a 

Theuluoedd, Iechyd Meddwl Oedolion a Maethu. Rwyf 

bob amser wedi bod yn angerddol am ddysgu a datblygu 

ac fel y bydd fy nghydweithwyr a'm cyfoedion mewn 

gwaith ieuenctid, gwaith cymdeithasol a gofal maeth yn 

dweud wrthych – gallaf esgid ychydig o ddysgu mewn unrhyw sefyllfa. 

 

Felly, p'un a yw'n gyflwyniad am sanau heicio (ie, digwyddodd hyn), neu cyn belled â chyflwyno 

mewn digwyddiadau dysgu yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, gallwch warantu y byddaf yn man-

teisio ar unrhyw gyfle i ddechrau sgwrs a chael fy ysbrydoli gan ddysgu ynghyd â'r rhai o'm 

cwmpas. 

 

Pan ddaeth y cyfle i wneud cais i fod yn Ymgynghorydd Hyfforddwyr yn AFA Cymru, welais cyfle i 

gyfuno fy nau angerdd yn y gweithle: bod yn rhan o'r ateb i sicrhau bod plant yn gallu cyflawni a 

chynnal sefydlogrwydd, a grymuso a hyrwyddo cymhellion cyffredin y rhai sydd o'm cwmpas i 

wneud yr un peth. 

 

Mae'r holl waith hwn yn gofyn am gydbwysedd da wrth gwrs ac felly pan nad wyf wrth fy nesg gall-

wch ddod o hyd i mi yn chwarae gyda fy nheulu ifanc, yn reidio fy meic mynydd neu'n ymlacio 

gydag ychydig o ioga. Dwi'n hoffi coffi ac yn ystyried fy hun yn connoisseur siocled. 

 

Fel y gallwch ddychmygu, roeddwn wrth fy modd yn ymuno â'r tîm yma yng Nghymdeithas Plant 

Dewi Sant ac AFA Cymru ym mis Mawrth 2021 ac yn parhau i ryfeddu'n ddyddiol at yr ymroddiad, y 

brwdfrydedd a'r proffesiynoldeb a welaf bob dydd – mae hyn yn fy ysgogi i fod fy ngorau ac edry-

chaf ymlaen at gweithio gyda chi i gyd nawr ac yn y dyfodol! 
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D d iw ed d a r i ad  AF A 
C ym ru  

 

 

 

       

 

 

Helo i chi i gyd gan bawb yn AFA Cymru!  

 

Am flwyddyn. Rydym yn teimlo fel tîm ein bod wedi dod ymhell dros y flwyddyn ddiwethaf ac 

rydym yn siŵr eich bod yn teimlo'r un fath hefyd. Fel pawb, rydym wedi gorfod gwneud 

newidiadau ac addasiadau i'r ffordd rydym yn byw ac yn gweithio ac rydym yn falch iawn bod ein 

gwasanaethau i fabwysiadwyr, gofalwyr maeth, gweithwyr cymdeithasol a thimau ledled Cymru 

wedi tyfu a chael cymaint o dderbyniad.   

Rydym yn mwynhau holl fanteision dysgu ar-lein ac er ein bod yn gweld eisiau cwrdd â chi wyneb 

yn wyneb, rydym yn dod o hyd i ffyrdd newydd a chynhyrchiol o gyfathrebu â phobl drwy 

lwyfannau ar-lein a chanfod bod y rhan fwyaf o fynychwyr yn mwynhau'r hygyrchedd y mae'n ei 

gynnig. 

Rydym wedi cael llawer o newidiadau i'r staff dros y flwyddyn ddiwethaf hefyd. Rydym wedi 

croesawu dau Ymgynghorydd Hyfforddwr newydd, Amy Shepherd ac Emma Simpson ac mae 

gennym reolwr newydd, Samantha Frith-Jones a fydd yn camu i'r rôl ar ôl i'n Rheolwr Gwasanaeth 

presennol, Sarah Thomas adael ym mis Tachwedd. Dymunwn y gorau i Sarah yn ei rôl newydd a 

diolch iddi am yr holl wybodaeth a chyfleoedd y mae wedi'u rhannu gyda ni fel tîm dros y ddwy 

flynedd ddiwethaf. 

Mae'r tîm yn AFA Cymru yn parhau i ganolbwyntio cymaint ag erioed o ran sicrhau'r canlyniadau 

gorau i blant ledled Cymru ac maent yn gweithio ar ddatblygu a darparu ystod o gyrsiau sydd 

wedi'u cynllunio i gefnogi ymarferwyr, mabwysiadwyr a gofalwyr maeth i sicrhau sefydlogrwydd. 

Rydym hefyd wedi bod yn brysur yn dylunio a datblygu ein gwefan sydd newydd ei lansio, felly os 

oes gennych amser, edrychwch i weld beth rydym yn gweithio arno gyda'n hasiantaethau 

partneriaeth. 

Dros y flwyddyn ddiwethaf rydym wedi cyflawni llawer o lwyddiant gyda'n gwaith prosiect hefyd. 

Cawsom ein comisiynu gan y Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol i ddatblygu pedwar Canllaw 

Arfer Da mewn pedwar maes allweddol: Cyswllt; Gweithio gyda Rhieni Biolegol; Pontio a chymorth 

cynnar; a Chymorth Mabwysiadu. 
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D iw e dd a r i a d  AF A 
C ym ru   

 

Rydym yn falch iawn o'ch hysbysu bod y canllawiau hyn bellach wedi'u lansio. Maent yn cynnwys 

enghreifftiau o arfer gorau o bob rhan o Gymru ac maent yn ystyried yr ymchwil a'r dystiolaeth 

ddiweddaraf sydd ar gael. Mae'r canllawiau eisoes yn hysbysu ac yn cefnogi ymarferwyr yn yr hyn 

sydd angen digwydd ar bob cam o daith plentyn i fabwysiadu ac ar ôl mabwysiadu. Rydym mor 

falch o'r adborth a gawsom a bod ein canllawiau'n gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau ein 

plant a theuluoedd. 

 

Mae AFA Cymru hefyd wedi bod yn falch o fod wedi bod yn rhan o waith y Fframwaith Maethu 

Cenedlaethol ers iddo ddechrau yn 2016. Yn ystod y cyfnod hwn rydym wedi datblygu amryw o 

Ganllawiau Arfer Da mewn perthynas â maethu. Comisiynwyd AFA Cymru i reoli'r fframwaith gan 

y Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol , Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Phennaeth 

Gwasanaethau Plant Cymru Gyfan. Rydym wedi rheoli'r fframwaith drwy gydol ei gyfnod o 

drawsnewid i Maethu Cymru, sydd wedi uno rhwydwaith cenedlaethol o 22 o wasanaethau mae-

thu Awdurdodau Lleol Cymru. Efallai eich bod wedi gweld hysbysebion ar draws y cyfryngau 

cymdeithasol a'r teledu ar gyfer Maethu Cymru yn ddiweddar. Rydym yn falch iawn o'r posi-

tifrwydd sy'n gysylltiedig â'r prosiect hwn a'i fod yn cyflawni ei nod ar gyfer plant yng Nghymru. 

Edrychwn ymlaen at gwrdd â rhai ohonoch ar ein cyrsiau neu i sgwrsio â chi ar ein llinell 

wybodaeth, cyngor ac arweiniad bwrpasol os oes ei hangen arnoch ni erioed. 

 

Cofion cynnes i ti a'ch teulu, 

Holl staff AFA Cymru 
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M a bw ys i a d u  G yd a ’n  G i l yd d  

 

Rydym wedi cael blwyddyn brysur a llwyddiannus arall yn y 
Gwasanaeth Mabwysiadu Gyda'n Gilydd. Ers i'r Gwasanaeth 
fynd yn fyw ym mis Mai 2018, rydym wedi paru 25 o blant â'u 
teuluoedd gydol oes, ac rydym yn cefnogi 5 plentyn arall i symud 
cyn diwedd y flwyddyn ariannol. Mae hyn yn drawsnewidiol i'r 
holl blant a theuluoedd dan sylw, yn enwedig gan fod cymaint 
o'r plant hyn ar drothwy eu cynllun i newid i faethu hirdymor. 
Rydym wedi cael adborth mor gadarnhaol gan y teuluoedd dan 

sylw ynglŷn â'u profiad o 4 cydran y Gwasanaeth a'r gwahaniaeth y mae wedi'i wneud yn eu taith 
fabwysiadu. 
 
Mae ein teuluoedd wedi cael cymorth drwy ein gwasanaeth a arweinir gan seicoleg drwy gydol eu 
taith fabwysiadu unwaith y bydd par wedi'i nodi - cyn i'w plentyn/plant gael eu lleoli, yn ystod 
cyfnodau pontio a chyflwyniadau, ac yna ymgynghoriadau seicolegol ar ôl iddynt ddechrau ar eu 
bywyd teuluol newydd.  Rydym wedi cael adborth hynod gadarnhaol gan y rhai ohonoch sydd wedi 
mabwysiadu drwy'r Gwasanaeth. 
 
Grwpiau seicoleg a mewnbwn seicolegol ehangach 
Rydym wedi elwa o'r gefnogaeth barhaus gan Lywodraeth Cymru a Gwasanaeth Mabwysiadu 
Cenedlaethol Cymru eleni.  Un o'r cynigion pwysicaf yw ein grŵp 'popio-i-mewn' misol a hwylusir 
gan seicolegwyr.  Mae hyn wedi bod yn rhedeg ers mis Medi 2019 ac mae bellach yn cael ei gynnig 
o bell gyda'r nos ac mae wedi parhau i gefnogi teuluoedd. 
 
Rydym hefyd wedi gallu defnyddio cyllid i gynnig pecynnau dysgu a chymorth i fabwysiadwyr, o 
Sylfeini ar gyfer Ymlyniad, rhaglenni rheoleiddio synhwyraidd ac ymgynghoriadau seicoleg unigol 
yn ogystal â hyfforddiant arbenigol i weithwyr cymdeithasol ar ein proses bontio therapiwtig, a 
gweithdai clinigol.  Rydym yn cynnig hyfforddiant i fabwysiadwyr ar ymennydd a strategaethau i 
bobl ifanc yn eu harddegau i gefnogi pobl ifanc a theuluoedd, yn y flwyddyn newydd. 
 
Digwyddiadau Proffilo 
Ers mis Ionawr 2021 rydym wedi cynnal 3 digwyddiad proffilio rhithwir – ym mis Mawrth, Mehefin 
a Thachwedd 2021.  Mae'r rhain yn rhoi cyfle i ddarpar fabwysiadwyr gael gwybod am y plant sy'n 
aros yng Nghymru i deuluoedd, ac i ddeall mwy am eu profiad byw.  Mae hefyd yn helpu i ddat-
blygu sgyrsiau ynghylch paru rhwng darpar fabwysiadwyr a'u gweithwyr cymdeithasol ar ôl y 
sesiwn. 
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M a bw ys i a d u  G yd a ’n  G i l yd d  

Ymgyrchoedd CSR  
Mae'r Gwasanaeth wedi parhau i dreialu ymgyrchoedd arloesol sy'n benodol i blant yn y 
cyfryngau ar gyfer plant sy'n aros am deulu ac sydd mewn perygl o aros mewn gofal maeth 
hirdymor.  Yn dilyn asesiadau risg a phartneriaeth ag awdurdodau lleol rydym wedi cynnal 4 
ymgyrch cyfryngau cymdeithasol yn y flwyddyn galendr hon.  Cawsom hefyd ein mabwysi-
adwyr cymeradwy cyntaf o ymgyrch recriwtio genedlaethol mis Medi llynedd. 
 
Gweithio mewn partneriaeth 
Mae’s Gwasanaeth yn gweithio'n agos gyda'i holl bartneriaid yn y Gwasanaeth Mabwysiadu 
Cenedlaethol a rhan o'r gwaith partneriaeth hwn yw lledaenu'r cynnig Mabwysiadu Gyda'n Gi-
lydd yn barhaus i gydweithwyr ar draws y sector. Eleni rydym wedi cael cyfarfodydd a thra-
fodaethau gyda phob un o'r 5 rhanbarth mabwysiadu yng Nghymru, CAFCASS, Swyddogion 
Adolygu Annibynnol ac eraill drwy Grŵp Rhanddeiliaid Mabwysiadu Gyda'n Gilydd yn ogystal â 
Chofrestr Fabwysiadu Cymru. 
Cysylltwch â ni os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y Gwasanaeth Mabwysiadu Gyda'n Gi-
lydd adoptingtogether@stdavidscs.org  
  
Singeta Kalhan-Gregory  
Rheolwr Gwasanaeth, Gwasanaeth Mabwysiadu Gyda'n Gilydd    
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E n i l lw yr  Gw ob r  

 

‘Adopting Together’ wins top UK award 
KTP crowned for societal impact 
www.cardiff.ac.uk  

 

Mae Gwasanaeth Mabwysiadu ‘Adopting Together’ wedi derbyn cydnabyddiaeth 

genedlaethol yn ddiweddar am ei effaith a'i fudd cymdeithasol, gan dderbyn gwobr 

genedlaethol am yr effaith gymdeithasol orau gan Innovate UK ar gyfer y bartneriaeth KTP 

rhwng Cymdeithas Plant Dewi Sant a Phrifysgol Caerdydd. Roedd hyn er gwaethaf cyd-

enwebeion trawiadol yn y categori hwn.  Dyma'r drydedd wobr y mae Mabwysiadu gyda’n 

Gilydd wedi'i chael ar gyfer arloesedd, budd cymdeithasol ac effaith. 

https://www.cardiff.ac.uk/news/view/2570475-adopting-together-wins-top-uk-award
http://www.cardiff.ac.uk
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Beth dwi wedi'i ddysgu dair blynedd (a hanner) i mewn. 
Drwy dreial a chamgymeriad mae'n rhaid i ni adnabod 
personoliaethau, ffyn a ecsentrigrwydd ein gilydd – ac mae 
wedi ein gwneud ni i gyd yn fwy diogel. 
Mae'n ymddangos bod y tair blynedd diwethaf wedi mynd 
heibio mor araf ag am byth ac mor gyflym â'r fflach o lygad. 
Dros y blynyddoedd rydym wedi cael y cyfan. Cariad. 
Chwerthin. Tantrums. Diffyg cwsg. Taro. Brathu. Rydych chi'n 
ei enwi, rydyn ni wedi'i gael. 
Rwyf wedi dysgu nad oeddwn erioed wedi gwneud diwrnod 
caled o waith cyn cael plant, ei fod yn weithred jyglo gyson, 

bod rhywle rhwng 6-7pm bob plentyn yn troi'n groes rhwng top troelli a tsimpansî gor-ysgogi a'm 
bod yn fwy galluog nag yr wyf yn rhoi clod i mi fy hun amdano. 
Rwy'n teimlo'n wir ein bod wedi ffurfio cysylltiad cryf gyda'n plant, a bod ymddiriedaeth yn ogystal 
â chariad – rydym yn gwneud hyn drwy dreial a chamgymeriad, ond rydym yn gobeithio ein bod yn 
cael rhywbeth yn iawn. 
Rwy'n cofio'r profiad newydd o fynd i'r parc chwarae gyda'n plant yn y dyddiau cynnar pan 
oeddent yn ei chael hi'n anodd ein hadnabod. Am amser hir, bydden nhw'n edrych rownd, ac fe 
allech chi weld ar eu hwynebau'r cwestiwn: "Ai Daddy yw hwnnw? Dwi'n meddwl mai'r dyn yna, 
mae'n edrych yn ddigon tal." Yn yr un modd, byddem yn panicio pe na allem eu gweld rhag ofn 
iddynt redeg i ffwrdd ac na ddaethant yn ôl atom. Heb sôn am gael dau blentyn bach egnïol gyda 
ffond am baw, rhisgl a dŵr, rhedeg i gyfeiriadau gyferbyn yn syth tuag at drafferth. Nawr yn y parc 
chwarae, maent yn cydnabod ein lleisiau ar unwaith, mae'r ddau ohonynt yn checio mewn gyda ni 
yn rheoleidd ac weithiau maent hyd yn oed yn gwneud yr hyn yr ydym yn gofyn iddynt ei wneud. 
Maent yn dal i redeg i ffwrdd ond maent yn ddiogel gan wybod, os byddant yn troi o gwmpas i 
checio, y bydd un ohonom yno. 
Rydym yn hoffi meddwl ein bod yn gwybod beth fydd yn eu gwneud i nhw chwerthin phan fyddant 
yn ofnus neu'n llwglyd; ac rydym yn cydnabod eu cri o "dad/daddy" ymhlith yr holl greiriau eraill. 
Mae eu hadnabod yn well yn ein helpu i empathi â'n plant (wedi'u mabwysiadu neu beidio) pan 
fyddant, drwy ‘crankiness’, yn ceisio rheoli'r sefyllfa, neu'n wirioneddol ofnus pan fyddant yn 
gwneud rhywbeth am y tro cyntaf. 
Mae wedi cymryd amser i ddod i adnabod personoliaethau ac ecsentrigrwydd ei gilydd. Ond mae'r 
wybodaeth wedi ein gwneud ni i gyd yn fwy diogel. Nid wyf yn poeni mwyach os gall pobl sylwi, 
nid oes gennyf syniad beth yr wyf yn ei wneud wrth geisio ymdrin â thantrum yn y stryd, a gwn yn 
awr pan fydd eu clustiau'n mynd yn goch ac yn cochi eu taer am gwsg. Nid ydynt bellach yn dal eu 
hunain yn llonydd ac yn dawel yn ystod amser gwely, yn hytrach maent yn pwyso pob botwm y 
gallant i'n cael i adael iddynt aros i fyny, yn union fel y mae pob plentyn arall yn ei wneud. 
Fel pob rhiant, rydym wedi gorfod dysgu sut i fod yn rhieni ochr yn ochr â dysgu am ein plant. 
Wrth fabwysiadu, mae'r materion sy'n ein hwynebu wedi'u gwreiddio'n emosiynol iawn, sy'n 
deillio o ddiffyg sefydlogrwydd o ganlyniad i nifer o setiau o ofalwyr a phrofiadau gwael mewn 
bywyd cynnar. Gall y profiadau hyn amlygu eu hunain fel ymddygiad gwael neu hyd yn oed 
ymddygiad gwrthgymdeithasol. Mae cael ymdeimlad o sefydlogrwydd yn golygu eich bod yn 
gwybod bod pethau a phobl yn bodoli pan na allwch eu gweld, eu cyffwrdd na'u clywed, ond 
hebddo mae plant yn ofni nad ydynt hwy eu hunain yn bodoli ac mae angen iddynt dawelu eu 
meddwl eu hunain yn gyson. 

“By trial and error 
we’ve got to know each 
other’s personalities, 
foibles and eccentrici-
ties – and it’s made us 
all more secure” 
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Mae eu tanteithion chwim, sut y gall y tasgau symlaf gymryd oriau, teimlaf, pan ddaw'r eiliad 
honno o heddwch o'r diwedd, ein bod wedi mynd drwy rywbeth enfawr, a dywedaf, 'Pe baech 
chi'n ddau yn unrhyw un arall, ni fyddai hynny wedi bod yn cwl’.' Rwy'n ei olygu e. Ni fyddwn yn 
cymryd y crap hwnnw gan neb arall. Mewn cymaint o ffyrdd mae bod yn rhiant mabwysiadol yr un 
mor llawen, di-baid, blêr a dwys â bod yn rhiant. 

Does gennym ni ddim pêl grisial. Allwn ni ddim rhagweld y dyfodol. Bydd llawer o rwystrau (eu 
harddegau!), ond bydd cymaint o lawenydd. Rydym yn paratoi hyd eithaf ein gallu, wrth i ni barhau 
i ddysgu oddi wrth ein gilydd drwy ofod dealltwriaeth, bod yn agored, gonestrwydd a chariad. Dim 
darlun o berffeithrwydd. 

Felly, a oedd ein plant yn mynd yn balistaidd am eu bod yn teimlo'n ansefydlog, yn ansicr yn eu 
hymlyniad i ni ac angen tynnu ein sylw'n ôl atynt yn gyson? A ydynt wedi cael eu difrodi gan eu 
profiad bywyd cynnar ac na allant feistroli hunanreolaeth? Ai ein bai ni oedd hyn – a ydym yn 
ofnadwy yn y maes rhianta hwn ac yn methu rheoli ein plant ein hunain? A oes ganddynt 
bersonoliaethau egnïol yn unig ac a yw'n natur yn hytrach na magwraeth? 

Neu, a oes angen cwsg da arnynt? 

Wrth fabwysiadu, nid oes dim yn syml, ond gallaf ddweud bod y gwobrau o ddod i adnabod eich 
plant – a chaniatáu iddynt gael yr amser i ddod i adnabod eu hunain – yn drech na'r anawsterau. 

Damian  

 

  

Image pexels 
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Mabwysiadu plentyn hŷn fel rhiant sengl 

 

Roeddwn i'n 47 oed pan ddechreuais holi am fabwysiadu am y tro cyntaf. Pan wnes i ddarganfod 

nad oedd terfyn oedran uchaf, ac y gallwn fabwysiadu fel rhiant sengl, caniataais i mi fy hun gredu 

efallai y gallwn i barhau i fod yn fam wedi'r cyfan. 

 

Arweiniodd fy oedran i, a'r ffaith fy mod yn gweithio'n llawn amser, at y penderfyniad i geisio 

mabwysiadu plentyn hŷn, ac i mi roedd hynny'n golygu 5+.  Yr oedd rhan ohonaf hefyd a oedd yn 

teimlo llawer mwy o gydymdeimlad â'r plant hŷn hyn, yr ystyrir eu bod yn 'anoddach eu lleoli'.  

Lluniais fy hun yn mabwysiadu merch fach, oherwydd (rhybudd stereoteipio rhyw!) tybiais y byddai 

gennym fwy yn gyffredin ac yn gallu gwneud mwy o bethau gyda'n gilydd. 

Roedd gan tynged syniadau eraill.  

 

Symudodd fy BACHGEN bach i mewn gyda mi ychydig ar ôl iddo droi'n 6, ac roeddwn i wedi troi'n 

49. Fel mae'n troi allan, mae ganddo ef a minnau ddigon o bethau yr ydym yn hoffi eu gwneud 

gyda'n gilydd. Mae'r ddau ohonom yn caru anifeiliaid, celf, canu, ffilmiau, y traethau a'r coed, teithi-

au ffordd, siopa, caffis, parciau a siopau cacennau.... Ond, yn llawer mwy na hynny, ni allwn fod wedi 

rhagweld y berthynas yr ydym wedi'i datblygu, na sut na pha mor garedig a hyfryd y gall fod hefyd.   

Ni chawsom ddechrau hawdd. Y wers ostyngedig iawn gyntaf a ddysgais yw nad oeddwn yn ei 

'achub' o fywyd erchyll, o leiaf nid yn ei feddwl. Roedd yn caru ei deulu maeth yn ddwfn iawn, ar ôl 

byw gyda nhw am ddwy flynedd a hanner, ac fe alwodd nhw'n fam a dad iddo, a'i bedair chwaer 
faeth oedd ei chwiorydd.  Roedd ein pedair wythnos o 'Cyflwyniadau' (roedd y rhain yn hirach i ni 

am ei fod yn hŷn) yn anodd iawn, ac – er i ni gael diwrnodau llawn hwyl gyda'n gilydd – roedd 

dyddiau lle'r oedd yn amlwg yn fy ngwrthwynedu, yn sgrechian arnaf, gan ddweud wrthyf nad oedd 
am i mi, fynd i ffwrdd, fy nharo.  

 

Yn yr oedran yr oedd, roedd eisoes wedi profi symudiadau lluosog a rhoddwyr gofal, ac erbyn hyn 

roedd yn ddigon hen i ddeall beth oedd yn digwydd iddo, ond nid yn ddigon hen i ddeall pam, a 
oedd yn anodd iawn ei lywio. Roeddwn i'n aros mewn gwesty, i ffwrdd o'm cartref fy hun, ac roedd 

yn amser unig, dychrynllyd iawn. A allai fyth fy ngharu fel ei fod yn caru ei fam faeth? Neu'n waeth 

na hynny, a allai ddod i casau fi am ei gymryd i ffwrdd o'r unig fywyd hapus yr oedd yn ei adnabod? 
Beth oeddwn i'n ei wneud? 

 

Gyda chymorth a  sgyrsiau cysurus gyda Dewi Sant, ac oherwydd nad oeddwn byth yn mynd i roi'r 
gorau iddo, daliais ati. Y gwir amdani oedd, cymaint ag yr oeddent yn ei garu, na allai'r bachgen bach 

hwn aros gyda'i teulu maeth ac felly mae'n debyg y byddai wedi gorfod symud beth bynnag – dim 

ond i gartref maeth gwahanol, ac efallai un arall ar ôl hynny, ac yn y blaen.  

 

Aeth y diwrnod y symudodd i mewn gyda mi yn llawer gwell na oeddwn yn disgwyl, ond ein misoedd 

cyntaf gartref gyda'n gilydd oedd amser anoddaf fy mywyd cyfan. Mynnodd sylw cyson, roedd ei 

bryder yn golygu ei fod yn fy nilyn o amgylch y tŷ, ac roedd ganddo orfywiogrwydd. Am yr wythno-
sau cyntaf nid oedd yn barod eto ar gyfer ei ysgol newydd, ac nid oeddwn eto'n cael gadael gydag 

unrhyw un arall, ac felly nid oedd gennyf seibiant o hyn. Fel rhiant sengl, doeddwn i ddim yn gallu 

galw allan am bum munud. Prin y gallwn hyd yn oed ei adael ar ei ben ei hun yn ddigon hir i'n 

gwneud yn fwyd neu gael cawod. 
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Hefyd, roeddem yn dal yn ddieithr, dim ond dechrau dod i adnabod ein gilydd. Nid 

wyf yn gwybod sut y cefais drwy'r amser hwn, ac eithrio drwy weithwyr cymdeithasol cefnogol 

(gwnaethant benderfyniad hollbwysig i ganiatáu i'w fam faeth ddechrau ymweld ag ef, a newidiodd 

bopeth) a phenderfyniad pur i'w wneud drwy bob dydd. Rhoddodd y cynllun Mabwysiadu Gyda'n 

Gilydd sesiynau ar-lein rheolaidd i mi gyda'r seicolegydd plant Viv Norris, a roddodd y sicrwydd yr 

oedd ei angen arnaf fod popeth yr oeddwn yn ei brofi yn 'normal'. 

Ddwy flynedd yn ddiweddaraf, gallaf edrych yn ôl ar hyn o bryd a gwerthfawrogi'n fawr y naid enfawr 

yr ydym wedi'i wneud.  

Nid yw bod yn rhiant sengl byth yn hawdd. Fodd bynnag, mae dadl dros ddweud ei fod wedi elwa o 

gael fi i gyd iddo'i hun, a chael yr holl sylw un-i-un hwnnw. 

Rwy'n cyfaddef nad ydw i'n dda iawn am ofyn am help gan deulu a ffrindiau os nad yw'n cael ei 

gynnig. Ond roedd y system gymorth yr oeddwn wedi'i chynllunio fel un mabwysiadwr yn cael ei 

chymryd oddi wrthyf beth bynnag gan Covid. Digwyddodd y cyfnod clo cyntaf chwe mis yn unig ar ôl 

ei leoliad gyda mi, ac nid wyf yn credu fy mod erioed wedi adennill yr egni a gymerodd hyn, heb sôn 

am bopeth sydd wedi digwydd ers hynny. 

Er hynny, mae'n ddigon posibl bod cael fy ngorfodi i fod ar ei ben ei hun gyda'i gilydd ar gyfer llawer 

o 2020 wedi fy helpu i ac ef i fondio. Yn ffodus, roeddwn yn dal i fod ar Absenoldeb Mabwysiadu yn 

ystod y cyfnod clo cyntaf hwnnw – diolch i lwfans mabwysiadu a gytunwyd ymlaen llaw – a olygai fy 

mod yn gallu canolbwyntio arno ef a minnau, heb unrhyw bwysau gwaith. Yn wir, buan iawn y 

gwnaethom roi'r gorau i waith yr ysgol hefyd, a dim ond mwynhau'r hyn y gallem o'r sefyllfa—y tei-

thiau cerdded gyda'n ci, yr amser yn ein gardd, gofalu am ein ieir, tyfu pethau, paentio, pobi, a'r 

trampolîn a'r pwll padlo. 

Yn anffodus - ac nid gyda chymorth yr aflonyddwch - mae ei heriau mwyaf ers dod i fyw gyda mi wedi 

troi allan i fod yn yr ysgol. Mae'r anawsterau hyn yn parhau ac ar hyn o bryd fy mhryder mwyaf. 

Efallai nad yw'n syndod bod ganddo anhwylder ymlyniad tybiedig, ac mae ganddo rai materion syn-

hwyraidd sy'n seiliedig ar drawma. Mae'n ymdrechu'n galed iawn i'w gynnwys ei hun, ond mae'n cael 

trafferth yn yr ysgol i aros yn rheoledig. Mae ar ei hôl hi gyda'i ddarllen a'i ysgrifennu ac mae hyn yn 

effeithio ar ei hunan-barch sydd eisoes wedi'i ddifrodi.  

Mae ganddo sbardunau sy'n ei arwain i mewn i'r modd hedfan ac  ymladd, ac weithiau mae ei ysgol – 

er eu bod yn rhagorol ac mae ganddo ei LSA ei hun – yn ffeindio hi'n anodd ymdopi ag ef. Alla i ddim 

mynd drwy ddiwrnod heb wirio fy ffôn yn gyson. Felly, ni all hyn fynd ymlaen yn y tymor hir ac rydym 

yn cael cymorth pellach, drwy ddarpariaeth yn ei Gynllun Cymorth ar ôl Mabwysiadu. Rwy'n dal 

gafael ar arwyddion o gynnydd yn yr ysgol, waeth pa mor fach, ac yn gweddïo y bydd yn mynd yn 

haws. 
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Dywedir weithiau fod mabwysiadu plentyn hŷn yn golygu y gallwch gael gwell syniad 

o 'yr hyn rydych chi'n ei gael'. Er fy mod wedi rhagweld ei fod yn ei chael hi'n anodd 

dysgu, doeddwn i ddim wedi rhagweld iddo ddod o hyd i amgylchedd yr ysgol yn gymaint o her. Ond 

ar wahân i hynny, mae'n wir yn wir fel y'i disgrifiwyd ar ei broffil mabwysiadu (mae'n 'quirky', ac yn 

fywiog!). Ond, mae ein perthynas â'n gilydd yn llawer gwell nag yr oeddwn erioed wedi dychmygu y 

byddai, ac mae fy amheuon ynghylch a allai byth ddysgu ymddiried neu fy nghariad wedi cael eu rhoi 

i orffwys yn gadarn. Mae bellach wedi setlo ac yn hapus iawn yn ein cartref, ac mae gennym fond 

dwfn. Mae'n hynod o graff i plentyn 8 oed, ac yn rhyfeddol o hunan-ymwybodol, sy'n anhygoel, er 

iddo dorri fy nghalon unwaith i'w glywed yn dweud, 'Rwy'n dymuno nad oeddwn i' fel hyn'.  

Cymerodd flwyddyn cyn iddo benderfynu ei fod yn mynd i fy ngalw'n Fam, ac mae cael y mabwysi-

adu cyfreithiol yn mynd drwodd o'r diwedd yn y gwanwyn eleni yn bendant wedi cadarnhau'r ber-

thynas a gawsom eisoes. Yr ydym yn dal i weld ei deulu maeth yn rheolaidd, ac mae'n ymddangos ei 

fod wedi cau ar y rhan honno o'i fywyd, heb orfod torri cysylltiadau ag ef yn llwyr.   

Rwy'n gwneud llyfrau lluniau yn gyson i ddogfennu ein bywydau gyda'n gilydd, ac rwy'n gwneud fy 

ngorau i'w helpu i wneud synnwyr o'i orffennol cymhleth. Ond, er gwaethaf yr holl boen a cholled y 

mae wedi'u profi, mae'n dal mor gariadus, ac yn dal mor agored i gael ei garu. Wrth ei wraidd, mae'n 

hynod o garedig, ac yn boblogaidd - ac yn hwyl fawr, ac yn lliwgar, ac yn ddoniol - ac rwy'n teimlo 

mor falch o'i alw'n fab i mi. Mae'r ddwy flynedd ddiwethaf wedi bod mor galed, ond yn gwbl werth 

chweil.    
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Ein Taith Mabwysiadu – Gan Hope, 9 oed. 
 
Pan oeddwn i'n chwech mlwydd oed, siaradodd Mam a Dad am fabwysiadu merch neu 
fachgen bach. Roeddwn i a fy mrawd yn meddwl ei fod yn syniad gwych. Rwy'n credu y dylech 
chi hefyd. 
Ychydig o fisoedd yn ddiweddarach aeth Mam a Dad ar gwrs am fabwysiadu a roedd rhaid i mi 
a fy mrawd aros gyda fy Nain a Taid am diwrnod neu ddau tra roedden nhw ar y cwrs. 
Daethant o hyd i weithiwr cymdeithasol perffaith i ni. Cate oedd ei henw, roedd hi'n wych. 
Gofynnodd rai cwestiynau i ni fel "ydych chi am gael brawd neu chwaer?" "beth ydych chi'n 
hoffi ei wneud?" "sut ydych chi'n teimlo?" – y mathau hynny o gwestiynau. 
Ar ôl chwe mis aeth Mam a Dad i ddarganfod a allem fabwysiadu rhywun. YR ATEB OEDD IE!! 
Roeddem ni mor gyffrous, ers y diwrnod hwnnw roedd ni gyd wedi bod yn paratoi. Woohoo. 
Gwaith Cate oedd dod o hyd i'r bachgen neu'r ferch fach fwyaf perffaith.  Ar ôl ychydig o 
wythnosau dywedodd ei bod wedi dod o hyd i ferch fach hardd. 
Cyfarfu Mam a Dad â hi yn gyntaf. Wedyn, ar ol 2 diwrnod aeth fi a fy mrawd i ymweld â hi.  
Yna bum diwrnod yn ddiweddarach daethom â hi i'n tŷ ni, roedd e mor hwyl! 
Roedd yn teimlo'n gyffrous iawn ond yn wahanol.  Rwy'n ei charu hi ac rwy'n hoffi faint fi, fy 
mrawd a'n chwaer i gyd yn dod ymlaen mor dda. 
Mae'r ddau ohonom yn hoffi chwarae gyda'r moch cwta a'r cwningod gyda'n gilydd ac rydym 
wrth ein bodd yn mynd ar y trampolîn gyda'n gilydd. Dwi wrth fy modd yn rhannu ystafell wely 
gyda hi, mae'n hyfryd a mai hi yw'r gorau. 
Gan Hope, 9 oed 
 

 Ein Stori Mabwysiadu   

 
Helo,Tara ydw i. Mae fy mhartner Andrew a minnau wedi bod yn ffodus iawn i fabwysiadu ein 
merch fach hardd sydd yn 2 flwydd oed. Mae hi wedi bod gyda ni am 10 wythnos ac mae'n 
ymgartrefu'n rhyfeddol o dda. Hi yw ein plentyn cyntaf ac mae'r ddau ohonom yn ein 40au, 
felly mae wedi bod yn dipyn o sioc i'r system. Er gwaethaf y gromlin ddysgu serth, ni allem 
fod yn hapusach gyda'r newidiadau yn ein bywyd ac rydym yn falch iawn o ba mor dda y mae 
wedi cysylltu â ni a'n teuluoedd.   
 
Rydym yn deulu sydd yn wrth ein bodd yn mynd allan gyda'n merch gymaint ag y gallwn. Mae 
hefyd wedi bod yn gymaint o hwyl gwylio hi chwarae gyda'r teganau sydd wedi bod yn y tŷ 
ers misoedd! Yn ffodus, rydym hefyd wedi dod o hyd i amser i gymryd rhan mewn amry-
wiaeth o'n hobïau personol ein hunain ac rwyf wedi bod yn ysgrifennu llyfr plant o'r enw ‘Y 
Gath Fach Ddu’, sydd ar hyn o bryd gyda chwmni cyhoeddi i'w gyhoeddi ddechrau'r flwyddyn 
nesaf. 
 
Mae'r daith fabwysiadu wedi bod yn un hir ond mae’r wobr yn popeth yr oeddem yn 
breuddwydio amdano. Rydym yn croesawu pobl i ofyn cwestiynau i ni am unrhyw ran o'n 
hantur. Rydym yn hynod ddiolchgar am y gefnogaeth a gawsom gan Dewi Sant a mabwysi-
adwyr eraill. Byddai'n bleser gallu darparu hyn i eraill ar unrhyw gam o'r broses fabwysiadu. 
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C ymo r t h  M a bw ys i a d u   

 

Grwpiau Cymorth -  

 

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf rydym wedi cynnal boreau coffi a grwpiau cymorth ar 

Zoom.  Rydym bellach yn ceisio trefnu ambell i ‘gwrdd’ yn yr awyr agored.  Yn yr haf, 

byddem yn cynnal picnic hyfryd yn y parc ar gyfer teuluoedd Newydd, a bellach rydym yn 

ceisio cynnal cyfarfodydd awyr agored yn rheolaidd. Buodd y rhai cyntaf dros hanner ty-

mor mis Hydref, gyda dyddiadau pellach ar benwythnosau ac yn ystod gwyliau’r ysgol i 

ddilyn yn 2022. 

 

Bydd ein grwpiau cefnogi siaradwyr gwadd yn parhau ar-lein am y tro. Croesawodd ein 

cyfarfod grŵp diwethaf FASD Cymru a ddarparodd llawer o wybodaeth ac adnoddau. Am 

ragor o wybodaeth, e-bostiwch info@stdavidscs.org  

 

Gennym gynlluniau ar gyfer cwrdd cyn Nadolig, a byddwn yn cysylltu â rhagor o fanylion 

am hyn yn yr wythnosau nesaf.  

 

 

 

 
Mae ein grŵp Facebook preifat yn parhau i fod yn weithredol. Fe'i defnyddir fel man cy-

morth cymheiriaid i gyfoedion lle rhennir adnoddau, gwasanaethau a chyngor perthnasol 

rhwng mabwysiadwyr. Mae'n galluogi mabwysiadwyr i geisio am gymorth pan mae ei an-

gen, gyda mabwysiadwyr yn cymryd rhan weithredol i ymateb i'r angen a nodir. I ymuno 

â'r grŵp hwn cysylltwch â  

info@stdavidscs.org 
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Y  1 0 0 0  D iw rn od  C yn t a f  

 

 

 

 

 

 

 

Mae dechrau neu ymestyn eich teulu drwy fabwysiadu yn 

amser cyffrous a allai fod yn llethol. Mae treulio amser 

gyda mabwysiadwyr eraill yn ffordd wych o ddod o hyd i 

gyngor, cymorth a chyfeillgarwch ym mlynyddoedd 

cynnar bywyd teuluol. 

Mae'r prosiect 1000 Diwrnod Cyntaf yn cynnig clust i 

wrando a help llaw gan gymuned ffyniannus o 

fabwysiadwyr profiadol, i deuluoedd yn eu tair blynedd gyntaf o fabwysiadu. Drwy gofrestru 

yn y prosiect, gallwch gael mynediad at gyrsiau hyfforddi wedi'u hariannu'n llawn, llinell 

gymorth, a grwpiau cymunedol arbennig i'ch helpu ar eich taith – a'r cyfan yn cael ei redeg gan 

fabwysiadwyr profiadol. Gall mabwysiadwyr hefyd gael mynediad i sesiynau 1 i 1 ar 

amrywiaeth o bynciau, gan ddarparu awgrymiadau a chyngor rhianta gwerthfawr. 

Diolch i gyllid gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, mae'r prosiect 1000 Diwrnod 

Cyntaf ar gael ar draws pob rhan o Gymru, gan ddarparu gweithgareddau sy'n lleol i chi. Mae 

digwyddiadau i deuluoedd wedi'u cynllunio ar gyfer Gwanwyn 2022, a fydd yn gyfle gwych i 

gwrdd â theuluoedd eraill yn eich ardal. 

Mae'r rhaglen cwrs hyfforddi wedi'i theilwra ar gyfer mabwysiadwyr yng nghyfnodau cynnar 

bywyd teuluol, gydag amrywiaeth o bynciau defnyddiol gan gynnwys Gwaith Taith Bywyd, 

Cyswllt â theulu biolegol, ac Addysg. Darperir yr holl gyrsiau ar-lein ac maent yn rhad ac am 

ddim, gyda sesiynau yn ystod y dydd a’r nos ar gael. 

Mae cofrestru yn y prosiect yn hawdd. Ewch i'r cyfeiriad canlynol ar wefan Adoption UK a 

chwblhewch ffurflen fer. www.adoptionuk.org/first-1000-days 

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i'r prosiect. 

Mae'r prosiect 1000 Diwrnod Cyntaf yn cael ei redeg gan Adoption UK Cymru ac mae'n cael ei 

ariannu gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. 

https://www.adoptionuk.org/first-1000-days
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L l yf ra u  D e f n yd d i o l  

 

Sarah Naish: The A-Z of Therapeutic Parenting 

Sarah Naish: Therapeutic Parenting in a Nutshell  

B Bryan Post: The Great Behaviour Breakdown 

J Baylin and D Hughes: The Neurobiology of Attachment-Focussed Therapy  

Bessel Van de Kolk: The Body Keeps the Score  

How to Teach Kids About the Brain: Laying Strong Foundations for Emotional Intelligence (by 

Dr Hazel Harrison) 

 

 Wary Wanda  

 Frighted Fred  

 Run-Away Ronnie  

 Busy Beatrice  

 Fired-Up Freda  

 Frozen Frank  

 Frozen Florence  

 Day-Dreamy Derek  

 Sleepy Sue 

 

Straeon Therapiwtig Defnyddiol gyda phlant 

No Matter What by Deb Glori 

Paper Dolls by Julia Donaldson 

Not Again, Little Owl by Vivien Norris 

The Invisible String by Patrice Karst (author) and Joanne Vriethoff (illustrator) 

Good Days Bad Days by Catherine and Lawrence Anholt 

Blanket Bears by Samuel Langley-Swan and Ashlee Spink 

Adnoddau a all helpu i ddangos i blant sut i 

hunanreoleiddio 

 

Ysgrifennwyd y gyfres Scared Gang gan Éada-

oin Bhreathnach ar gyfer plant sydd wedi di-
oddef trawma a cham-drin. Mae pob llyfr yn 

gyflwyniad i gymeriad Scared Gang, eu patry-

mau goroesi a'u ffyrdd y gallant hunanre-

oleiddio gan ddefnyddio chwarae a bwyd.     

 

Mae'r llyfrau Scared Gang yn dangos i blant 

sut i hunanreoleiddio pan fyddant yn profi 
gwladwriaethau o: hyper-wyliadwrus, ofn, 

hedfan, ymladd, rhewi, anghymell neu gau. 
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Ad o l yg i a d a u  L ly f ra u   

 

 

What Happened to You?: Conversations on Trauma, 

Resilience, and Healing Hardcover – April 27, 2021  

by Oprah Winfrey  (Author), Bruce D. Perry  (Author)   

Daw'r llyfr sain hwn i'r un a argymhellir gan Marrianne. 

Mae'n hawdd dilyn arddull sgwrsio, ac mae'n rhoi cip-

olwg gwych ar effaith trawma ar ddatblygiad yr ymen-

nydd, ac yn ail-fframio'r cwestiwn o 'beth sydd o'i le 

gyda chi' i 'beth ddigwyddodd i chi? 

 

 

 

 

 

 

Me, My Dad and the end of the Rainbow, by Benjamin 

Dean   

Pan agorodd siopau llyfrau eto, deuthum ar draws y llyfr 

hwn wrth edrych ar un sy'n esbonio ysgariad i blant 

hŷn.  Mae'n llyfr gwych , cynnes, doniol sy'n adrodd 

hanes Archie a’I rhieni sydd yn cael ysgariad, ac wrth i'r 

stori a'i rieni fod yn datblygu, mae'n dysgu bod ei dad yn 

hoyw. Mae'n dda gweld amrywiaeth mewn llenyddiaeth 

plant, ac archwilio rhywioldeb, a sut mae teuluoedd yn 

cael eu gwneud.   

 

  

 



 28 

P o d l e d i ad a u  a  Ar g ymh e l l i r  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Wonder of the Teenage Brain with adolescent psychotherapist Rachel Melville-Thomas 

 

 

Mae'r podlediad hawdd iawn hwn yn cael ei wrando ar gyfres o sgyr-

siau rhwng y newyddiadurwr Annalisa Barbieri ac arbenigwr amry-

wiol sy'n ymdrin ag ystod o bynciau ymlaciol, gan gynnwys fy ffefryn: 

Rhyfeddod yr ymennydd yn ei arddegau- byddwn yn ei argymell i un-
rhyw riant gyda plant yn ei arddegau . Fel y disgrifiwyd gan Annalisa 

"Mae'r ymennydd yn yr arddegau yn mynd drwy newidiadau an-

hygoel yn ystod glasoed. Mae hyn nid yn unig yn esbonio eu hymddy-
giad ond, gallai gwybod beth yw'r newidiadau hyn olygu y gallwch 

helpu i'w cefnogi neu - os ydych yn eich arddegau - gallai eich helpu i 

ddeall eich hun yn well. Mae Rachel a minnau'n sgwrsio am beth yw'r newidiadau niwrolegol 

hynny a sut maen nhw'n amlygu. Siaradais hefyd â rhai pobl ifanc yn eu harddegau sy'n rhoi 
cipolwg amhrisiadwy ar sut i gael y gorau ohonynt, yr hyn y maent yn ei gael yn heriol am ymd-

dygiad oedolion a pham eu bod bob amser yn hoffi dechrau sgyrsiau anodd pan fyddwch ei-

soes yn brysur yn gwneud rhywbeth arall."    

 

 

Martina 

 

 

  

 

.Cyfres podlediad mabwysiadu Wedi'i greu gan y Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlae-

thol, mae'r podlediad hwn yn cynnwys chwe phennod sy'n cwmpasu gwahanol gamau 

o'r daith fabwysiadu, gan siarad â mabwysiadwyr am eu 

profiadau. 

 

 

 

 

Pennod 1. Cyfarfod â'n mabwysiadwyr 

Pennod 2. Yr asesiad 

Pennod 3. Y broses baru  

Pennod 4 . Wythnos gyntaf fy mhlentyn gartref 

Pennod 5.  Creu cysylltiad â fy mhlentyn 

https://podcasts.apple.com/gb/podcast/wonder-teenage-brain-adolescent-psychotherapist-rachel/id1567190358?i=1000523246143
https://www.adoptcymru.com/podcast
https://adoptcymru.com/podcast
https://adoptcymru.com/
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Hw yl  i ’ r  Te u l u  

Jôcs 

 

Doctor, Doctor, dw i'n credu imi lyncu neidr!  

Sut wyt ti'n teimlo?  

Ssssâl!   

 

Cnoc cnoc!  

Pwy sy 'na?  

Tudur!  

Tudur pwy?  

Tud i’r drws i weld!  

 

Pwy ti'n ffonio pan ma' taid yn sâl?  

Nain, nain, nain.  

 

Beth ti’n galw beirniad o’r ‘X Factor’ sydd ddim yn hoffi sŵp?  

Sai moyn Cawl!!  

 

Pam bod gan jiraff gwddf mor hir?  

Achos bod ei draed e'n drewi!  
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C e f n og i  E i n  Gw a i t h     

Fel y gwyddoch i gyd, mae Dewi Sant yn elusen gofrestredig ac rydym yn ceisio 

codi arian ychwanegol i'n helpu i gynnal a datblygu ein gwasanaethau cymorth mabwysiadu i 

chi fel rhieni, os bydd angen cymorth arnoch nawr neu yn y dyfodol.   

Rydym yn addo bod wrth eich ymyl bob cam o'ch taith, ac rydym eisiau fod yn sicr bob amser y 

gallwn ddarparu ystod o gymorth, o weithgareddau grŵp a digwyddiadau teuluol, i gymorth 

unigol un i un. 

Mae codi arian ar gyfer Cymorth ar ôl Mabwysiadu yn ein galluogi i sicrhau bod gennym yr ad-

noddau sydd ar gael i ni fel y gallwn ddarparu ein hamser, ein harbenigedd a'n cefnogaeth, 

waeth pa mor fawr neu fach, pryd bynnag y byddwch ei angen arnom. 

O roddion rheolaidd neu untro, i gynnig cymorth drwy eich digwyddiadau codi arian eich hun, 

gallwch ddysgu mwy am ffyrdd o gefnogi Dewi Sant ar ein gwefan www.adoptionwales.org /

support-our-work/  neu drwy gysylltu â fundraisingsupport@stdavidscs.org  
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Ebost: info@stdavidscs.org 

 

ffôn: 02920 667007 

 

www.adoptionwales.org  

 

28 Park Place, Caerdydd, CF10 3BA 

  

 

C ymd e i t h a s  P l a n t  D ew i  Sa n t   

Os hoffech ysgrifennu erthygl ar gyfer y flwyddyn 

nesaf, cysylltwch â ni ar: 

info@stdavidscs.org 


