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Ddydd Gwener 24 Chwefror, cyflwynwyd syniadau yn 
ddienw ar gyfer diwygio’r system ofal yn radical i lywio 
ein hymchwiliad, a hynny gan fynychwyr digwyddiad 
‘Falch o fod yn fi’ Voices From Care – sef pobl ifanc 
sydd â phrofiad o ofal, rhieni maeth a staff. 

Roedd gan swyddogion y Senedd stondin yn y digwyddiad ‘Falch o fod yn fi’ er 
mwyn siarad â’r bobl a oedd yno am ymchwiliad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac 
Addysg i ddiwygio gwasanaethau i blant sydd â phrofiad o ofal mewn modd 
radical. Gofynnwyd i'r bobl a oedd yno nodi syniadau ar gyfer diwygio'r system ofal 
yn radical ar gardiau post a'u postio mewn blwch pleidleisio. 

Cawsom 28 o syniadau ar gyfer diwygio'r system ofal yn radical. Mae'r adroddiad 
hwn yn grwpio'r syniadau hynny yn thematig.  

Senedd Cymru  
Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 

Cynigion ar gyfer diwygio radical 
Gan fynychwyr digwyddiad 'Falch o 
fod yn fi' Voices From Care 
Chwefror 2023 
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1. Lleoliadau 

Syniadau am faethu, cymorth i ofalwyr maeth, a barn 
pobl ifanc am eu lleoliadau. 

  



Cynigion ar gyfer diwygio radical Gan fynychwyr digwyddiad 'Falch o fod yn fi' Voices From Care 

3 

  



Cynigion ar gyfer diwygio radical Gan fynychwyr digwyddiad 'Falch o fod yn fi' Voices From Care 

4 

2. Iechyd meddwl 

Syniadau am iechyd meddwl plant a phobl ifanc sydd 
â phrofiad o ofal ac am wella ansawdd gwasanaethau 
iechyd meddwl. 
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3. Gwasanaethau statudol 

Syniadau am wasanaethau awdurdodau lleol.  
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4. Lleisiau plant a phobl ifanc 

Syniadau am wneud yn siŵr bod plant a phobl ifanc 
yn cael eu clywed a bod pobl yn poeni amdanynt 
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5. Gweithgareddau 

Syniadau am weithgareddau i bobl ifanc. 
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6. Nodweddion gwarchodedig 

Awgrymiadau ynghylch gwneud y profiad o ofal yn 
nodwedd warchodedig yn Neddf Cydraddoldeb 2010. 
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7. Arall 

Syniadau eraill i wneud y system ofal yn well.  


