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Y cefndir 

Cafodd y Sefydliad ei sefydlu ar ôl marwolaeth Jacob Abraham ym mis Hydref 2015; Roedd 

Jacob yn 24 oed a chymerodd ei fywyd ei hun drwy hunanladdiad. Nicola a David Abraham, 

rhieni Jacob, yw ymddiriedolwyr sefydlol y sefydliad. 

Nod Sefydliad Jacob Abraham yw helpu i atal hunanladdiad drwy ymyrraeth uniongyrchol â 

phobl sy'n agored i niwed, codi ymwybyddiaeth o iechyd meddwl / materion yn ymwneud â 

hunanladdiad, hyrwyddo iechyd meddwl cadarnhaol a chefnogi pobl sydd wedi cael 

profedigaeth drwy hunanladdiad yn ne Cymru. 

Amcanion Sefydliad Jacob Abraham yw: 

 Darparu hyfforddiant atal hunanladdiad ac ymyrraeth mewn cymunedau lleol.

 Cefnogi teuluoedd sydd wedi cael profedigaeth ar ôl hunanladdiad.

 Addysgu cymunedau ar faterion sy'n ymwneud â hunanladdiad ymhlith dynion, gan

gynnwys taflenni, posteri ac arwyddion.

 Rhedeg rhaglenni / gweithdai ataliol ar gyfer pobl sy'n agored i niwed wedi'u targedu yn

y gymuned.

Pwyntiau allweddol o drafodaeth â Nicola Abraham, Sarah Aitken a defnyddwyr 

gwasanaeth   

Rhoddodd Nicola Abraham gyflwyniad i waith y Sefydliad. Dywedodd wrthym am farwolaeth ei 

mab, Jacob, drwy hunanladdiad, a sut y sefydlodd y Sefydliad wedyn i roi cymorth i bobl sydd 

mewn perygl o hunanladdiad neu sydd wedi cael eu heffeithio gan hunanladdiad. 

Dywedodd Sarah Aitken, ymarferydd lles Sefydliad Jacob Abraham, wrthym fod y Sefydliad wedi 

rhoi cymorth cwnsela i 40 o unigolion agored i niwed a oedd mewn perygl o hunanladdiad yn 

ystod y flwyddyn ddiwethaf. Tynnodd Sarah sylw at yr arbedion posibl o'r math hwn o 

ymyrraeth, o ystyried yr amcangyfrifir bod cost pob marwolaeth drwy hunanladdiad yn £ 1.7 

miliwn. Nid yw'r Sefydliad yn cael dim cyllid uniongyrchol ac mae’n dibynnu ar roddion a chodi 

arian ei hun.    

Rhannodd pob cyfranogwr ei brofiad ei hun o golli aelod o'r teulu i hunanladdiad. Nid yw 

enwau na manylion achosion unigol wedi’u cynnwys yma o ran anhysbysrwydd, ond daeth nifer 

Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon 
Health, Social Care and Sport Committee 
HSCS(5)-23-18 Papur 13 / Paper 13



 

o themâu i'r amlwg y bydd y Pwyllgor yn dymuno eu nodi. Bydd y dystiolaeth a gafwyd yn ystod 

yr ymweliad hwn yn werthfawr iawn i'r Pwyllgor wrth lunio ei argymhellion.  

Cymorth i deuluoedd sydd wedi cael profedigaeth 

Pwysleisiodd y cyfranogwyr i gyd y diffyg cymorth yn dilyn marwolaeth aelod o’u teulu drwy 

hunanladdiad. Disgrifiodd llawer sut y cawsant eu gadael ar eu pen eu hunain i ymdrin â’r 

canlyniad a cheisio ymdopi â’r sefyllfa, ar ôl yr ymweliad cychwynnol gan yr heddlu.  

Teimlai’r cyfranogwyr yn siomedig; tynnwyd sylw at y ffaith bod pobl yn cael mwy o gymorth 

(yn cynnwys gan swyddogion cyswllt teuluoedd yr heddlu) pan gânt brofedigaeth mewn ffyrdd 

eraill, er enghraifft, o ganlyniad i ddamwain traffig ar y ffordd. Ymddengys nad yw hyn yn wir 

mewn achos o hunanladdiad. 

Nid oedd unrhyw un wedi cael copi o Cymorth wrth Law Cymru. Dywedodd y cyfranogwyr y 

byddai hwn wedi bod yn adnodd defnyddiol iawn iddynt. Dywedodd Nicola Abraham wrthym 

fod y Sefydliad, er gwaethaf ymdrechion, wedi methu â chael copïau gan Iechyd Cyhoeddus 

Cymru i'w rhoi i ddefnyddwyr gwasanaeth. Mae wedi gorfod dibynnu ar fersiwn Lloegr sydd â 

llai o fudd i breswylwyr Cymru. 

Soniodd rhai cyfranogwyr a oedd wedi gofyn am gymorth gan eu Meddyg Teulu am gael eu 

hatgyfeirio am sesiynau cwnsela ac at Gofal Mewn Galar Cruse. Pwysleisiwyd y rhestrau aros hir 

am y gwasanaethau hyn, gyda rhai unigolion yn dal i aros i gael eu gweld fisoedd yn 

ddiweddarach.  

Roedd pob un o'r cyfranogwyr yn gwerthfawrogi'r cymorth a’r 'lle diogel' y daethant o hyd iddo 

yn Sefydliad Jacob Abraham. Mae Sefydliad Jacob Abraham ar agor i unrhyw un, ac mae pobl yn 

teithio o'r tu allan i Gaerdydd gan nad oes cymorth tebyg ar gael yn eu hardaloedd eu hunain. 

Mae angen mwy o wasanaethau yn y gymuned - mewn lleoliadau anfeddygol. Nodwyd bod 

adeiladau ym mhob cymuned gyda mannau y gellir eu defnyddio.   

Tynnwyd sylw at bwysigrwydd y 'math iawn o gefnogaeth' - dylid hwyluso grwpiau cymorth yn 

briodol, ac ni ddylent ofyn i bobl rannu mwy o'u profiad nag y maent yn teimlo’n gyfforddus yn 

ei wneud ar unrhyw adeg benodol. Mae pobl yn profi'r galar cymhleth sy'n dilyn hunanladdiad 

mewn gwahanol ffyrdd, ac mae ganddynt wahanol ymrwymiadau gwaith a gofal a all fod yn 

rhwystr rhag cael mynediad at rai gwasanaethau cymorth presennol. 

Mae angen cymorth ar blant ifanc sydd wedi cael profedigaeth drwy hunanladdiad hefyd, gan 

gynnwys mewn ysgolion. Tynnwyd sylw at fanteision therapi chwarae. 

 

 

 



 

Ymwybyddiaeth/Hyfforddiant 

Tynnodd y cyfranogwyr sylw at y stigma a'r ofn sy'n gysylltiedig â hunanladdiad. Yn rhy aml, 

mae ymateb y gwasanaethau cyhoeddus yn dangos diffyg ystyriaeth a thosturi lle mae 

ymddygiad hunanladdol neu hunanladdiad ei hun yn y cwestiwn.  

Mae angen mwy o ymwybyddiaeth a hyfforddiant ymhlith y cyhoedd a holl staff rheng flaen, 

gan gynnwys sut i gyfeirio pobl yn effeithiol at wasanaethau priodol. Mae angen cyngor ar rieni 

/ gofalwyr ynglŷn â chadw rhywun sydd â meddyliau hunanladdol yn ddiogel.  

Cymorth i ddynion 

Tynnwyd sylw at y ffaith bod dynion mewn llawer mwy o berygl o hunanladdiad na menywod, 

ond maent yn llai tebygol o ofyn am gymorth. Roedd yn nodedig bod pawb a gymerodd ran yn 

y drafodaeth grŵp yn fenywod, ac roeddent i gyd wedi colli perthnasau gwrywaidd. Mae angen 

ymagweddau newydd i annog ymddygiad o chwilio am gymorth ymhlith dynion, yn ogystal ag i 

gefnogi'r rhai sydd wedi cael profedigaeth drwy hunanladdiad.  

Disgrifiodd Nicola Abraham ran y Sefydliad mewn prosiect a ariannwyd gan Comic Relief i 

ddarparu hyfforddiant atal hunanladdiad i datŵwyr. Gall tatŵwyr dreulio oriau gydag un cleient 

ac mae ganddynt berthynas o ymddiriedaeth. Mae'r prosiect yn ceisio manteisio i'r eithaf ar y 

cyfle hwnnw (mewn ffordd debyg i'r fenter 'Trust me I’m your barber').  

Adrodd am hunanladdiad yn y cyfryngau 

Roedd rhai o'r cyfranogwyr wedi profi ymddygiad ymwthiol gan y wasg yn dilyn marwolaeth eu 

perthynas. Roedd hyn yn cynnwys gohebwyr yn cysylltu’n uniongyrchol ag aelodau o'r teulu, 

cael lluniau Facebook, ac ysgrifennu'n helaeth ac weithiau'n anghywir am yr unigolyn dan sylw. 

Roedd yr adroddiadau’n aml yn canolbwyntio ar agweddau negyddol ar fywyd yr unigolyn (er 

enghraifft, defnyddio cyffuriau). Mae effaith adrodd anghyfrifol am hunanladdiad ar deulu a 

chyfeillion yr ymadawedig yn ddinistriol. Gall sylw yn y newyddion ar-lein - sy'n cael ei weld a'i 

rannu'n eang - fod yn arbennig o niweidiol, yn enwedig lle mae negeseuon yn agored i 

sylwadau gan y cyhoedd.   

Camddefnyddio sylweddau 

Cafwyd trafodaeth ynghylch a yw defnyddio cyffuriau yn ffactor sy'n cyfrannu at hunanladdiad. 

Roedd rhai cyfranogwyr yn ymwybodol bod eu perthynas wedi cymryd cyffuriau yn ystod y 

cyfnod yn arwain at ei farwolaeth drwy hunanladdiad. Roedd cocên yn gysylltiedig â nifer o 

achosion - roedd pryder bod y cyffur hwn yn hawdd iawn i'w gael. Mae ei ddefnydd yn cael ei 

normaleiddio, a gall yr amddifadedd cwsg sy'n gysylltiedig â chymryd cocên gynyddu'r perygl o 

hunanladdiad.    




