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EIN GWAITH
YNG NGHYMRU



Ar 19 Mai, 1919, mewn cyfarfod 
gorlawn yn Neuadd Frenhinol 
Albert, lansiodd Eglantyne Jebb 
a Dorothy Buxton Gronfa Achub 
y Plant yn swyddogol, wedi 
cael eu cythruddo gan luniau a 
welsant o blant yn llwgu yn yr 
Almaen ac Awstria yn dilyn y 
Rhyfel Byd Cyntaf. 

Heddiw, mae dros 200,000 o blant 
yng Nghymru’n byw mewn tlodi ac 
mae dros draean ohonynt ar ei hôl hi 
o’u cymharu â’u cyfoedion cyn iddynt 
ddechrau’r ysgol hyd yn oed. Nid yw 
llawer ohonynt byth yn dal i fyny. 
Nid ydynt byth yn cyrraedd eu llawn 
botensial gan nad ydynt yn derbyn 
y cymorth sydd ei angen arnynt 
yn ystod eu blynyddoedd cynnar 
hanfodol. 

Yn y 1930au, camodd Achub y 
Plant i’r adwy i roi’r cymorth oedd 
ei angen ar rieni a’u plant i ffynnu. 
Fe wnaethom sefydlu’r feithrinfa 
awyr agored gyntaf erioed yng 
nghymunedau glofaol Dowlais ym 
1933 ac yna ym Mrynmawr ym 1934 
i helpu rhai o’r teuluoedd tlotaf. Fe 
wnaethom hefyd ddarparu llaeth 
am ddim i blant ysgol yn ne Cymru, 
blynyddoedd lawer cyn i hyn gael ei 
wneud yn bolisi gan y llywodraeth.

ACHUB Y PLANT – GANRIF 
YN DDIWEDDARACH
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Unwaith eto, yn yr 21ain ganrif, 
mae ein hymchwil a’n gwaith gyda 
theuluoedd yn dystiolaeth ddiymwad 
mai ar ddechrau bywyd plentyn y 
gellir sicrhau ei lwyddiant i’r dyfodol. 
Trwy ffurfio partneriaeth gydag 
ysgolion, teuluoedd a’r rheiny sy’n 
darparu gwasanaethau’r blynyddoedd 
cynnar yn rhai o ardaloedd mwyaf 
difreintiedig y wlad, rydym yn helpu i 
gau’r bylchau o ran canlyniadau plant

sy’n byw mewn tlodi o’u cymharu â’u 
cyfoedion mwy cefnog.

Byddwn yn parhau i weithio i wella 
bywydau’r plant ieuengaf ac i wireddu 
gweledigaeth Eglantyne Jebb o fyd lle 
mae pob plentyn yn derbyn dechrau 
iach, y cyfle i ddysgu ac amddiffyniad 
rhag niwed.

Louise Davies 
Pennaeth Achub y Plant yng 
Nghymru

Am fwy o wybodaeth am ein gwaith yng Nghymru, cysylltwch â 
walesinfo@savethechildren.org.uk neu ffoniwch ni ar 029 2039 6838. 
www.savethechildren.org.uk/wales

     @savechildrencym        @savethechildrenwales
Ymwadiad Delweddau – Defnyddiwyd y delweddau yn y cyhoeddiad hwn at bwrpas enghreifftiol yn unig. Mae 
Achub y Plant yn gweithio gyda theuluoedd o bob cefndir, ac nid yw cael eu cynnwys yma yn adlewyrchu eu 
sefyllfa ariannol mewn unrhyw fodd. 
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Mae ein gwaith yng Nghymru’n 
canolbwyntio ar drechu effaith 
tlodi ar flynyddoedd cyntaf 
hanfodol bywyd, o enedigaeth 
hyd at wyth mlwydd oed.  

Mae tlodi’n effeithio ar bob rhan o 
fywyd plentyn. I lawer o rieni sydd 
yn byw ar incwm isel, mae brwydr 
ddyddiol i dalu’r biliau, neu roi bwyd 
ar y bwrdd, yn ei wneud yn llawer 
anoddach i gefnogi datblygiad eu 
plant gartref. Nid ydynt yn gallu 
fforddio’r pethau sydd eu hangen ar 
bob plentyn ifanc - llyfrau a theganau, 
y gofod i chwarae, pryd o fwyd poeth 
neu wely hyd yn oed.

SUT RYDYM NI’N HELPU

Cartref – Mae ein rhaglen, Blociau 
Bywyd, yn rhoi cymorth i helpu 
rhieni sy’n cael anhawster i gael yr 

hanfodion sydd eu hangen arnynt 
– fel gwely, llyfrau, neu deganau. 
Mae hyn yn helpu teuluoedd i 
greu amgylchedd cadarnhaol yn y 
cartref, gan leihau’r straen sydd yn 
gysylltiedig â thlodi a helpu i sicrhau 
y gall plant ddysgu a datblygu’n iach.
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Ysgol – Rydym yn dod â rhieni, plant 
ac athrawon ynghyd er mwyn sicrhau 
bod plant yn cael y cymorth sydd ei 
angen arnynt i gyflawni eu potensial 
yn yr ysgol ac mewn bywyd. Mae 
ein rhaglen Cysylltu Teuluoedd, yn 
ymgysylltu rhieni ag addysg eu plant, 
yn hybu eu sgiliau ac yn rhoi’r hyder 
iddynt helpu eu plant i ddysgu. 

Cymuned – Mae ein rhaglenni 
cymunedol yn dod â gweithwyr 
iechyd, ysgolion, canolfannau plant a 
llywodraethau lleol ynghyd er mwyn 
sicrhau bod plant yn cael y cymorth 
sydd ei angen arnynt, a’u bod yn tyfu 
i fyny mewn lle y gallant ymfalchïo 
ynddo. Rydym yn canolbwyntio ein 
gwaith mewn cymunedau allweddol 
ar draws y wlad, yn datblygu 
partneriaethau strategol sydd yn 
dangos ymagwedd yn seiliedig ar 
dystiolaeth tuag at wella addysg 
gynnar plant sydd yn tyfu i fyny 
mewn tlodi.
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Dysgodd ein sylfaenydd ni mai’r 
ffordd orau weithiau i wireddu 
newid go iawn i blant, yw 
gorfodi newid i bolisïau sydd yn 
dylanwadu’n uniongyrchol ar eu 
bywydau. Mae Achub y Plant yng 
Nghymru yn credu bod tlodi yn 
tresmasu ar hawliau plentyn ac 
felly rydym yn ymgyrchu i newid 
polisïau all effeithio ar hyn. 

Rydym yn ymgyrchu ar hyn o 
bryd dros ddarpariaeth gwell yn y 
blynyddoedd cynnar. Dyma ein ffocws 
gan fod y dystiolaeth yn dangos yn 
glir bod addysg a gofal gwych yn y 
blynyddoedd cynnar yn gallu newid 
bywydau plant sy’n byw mewn tlodi. 

Dengys ein hadroddiad, ‘Darnau 
Bach. Darlun Mawr’ bod 
problemau nodedig gyda’r system 
ofal plant cyfredol. Ni all nifer o 

blant gael mynediad i ofal o safon. 
Rydym yn galw am newid i system 
addysg a gofal y blynyddoedd cynnar 
i sicrhau ei fod yn gwasanaethu pob 
un plentyn. 
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Mae’r byd yn sefyll ar groesffordd. 
Mae nifer fawr o blant yn wynebu 
bygythiadau erchyll gan ryfel, 
newyn, afiechydon a thlodi. 
Ac eto, dyma foment o gyfle 
hanesyddol. Mae gan ein byd fwy 
o bŵer nac erioed i drawsnewid 
bywydau plant, eu hamddiffyn 
rhag niwed a’u helpu i adeiladu 
dyfodol gwell.

Mae Achub y Plant wrth galon yr her 
hon. Rydym yn ymladd dros blant bob 
dydd, er mwyn iddyn nhw wireddu eu 
llawn botensial a gwneud eu marc ar 
y byd.

EIN STRATEGAETH FYD-EANG

Mae strategaeth symudiad Achub 
y Plant yn fyd-eang, ‘Uchelgais 
dros Blant 2030’, yn harneisio ein 
hadnoddau, egni, gwybodaeth ac 
arbenigedd i oresgyn tri pheth erbyn 
2030:
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Goroesi: nid oes un plentyn 
yn marw o afiechydon all gael 
eu hatal cyn ei ben-blwydd yn 
bump oed

Dysgu: mae pob plentyn yn 
dysgu o addysg sylfaenol o 
safon uchel

Amddiffyniad: ni oddefir 
trais yn erbyn plant mwyach

Mae Achub y Plant yn 
gweithio mewn 120 o 
wledydd ar draws y byd.

EIN GWAITH
RHYNGWLADOL



Os hoffech godi arian i Achub y Plant, neu wybod mwy am wirfoddoli’n lleol 
cysylltwch â’n Rheolwyr Codi Arian Cymunedol – 

Gogledd Cymru: Lucy Potter ar l.potter@savethechildren.org.uk  
De Cymru: Ruth John ar r.john@savethechildren.org.uk 
neu drwy gysylltu â’n Llinell Gefnogi Gwirfoddolwyr ar 0207 012 6997

Mae ein rhwydwaith anhygoel o 
gefnogwyr a gwirfoddolwyr yng 
Nghymru yn rhoi o’u hamser, 
angerdd ac egni i gyflawni newid 
dros blant. Ni fyddai posib i ni 
barhau gyda’n gwaith hebddynt.  

Mae gennym 8 cangen o 
wirfoddolwyr a 3 siop gymunedol ar 
draws y wlad, yn ein helpu i gyrraedd 
mwy o bobl, sefydlu rhwydweithiau 
ehangach a sefyll dros hawliau plant 
mewn mwy o gymunedau nag erioed 
o’r blaen. 

Does dim gwahaniaeth os ydych chi’n 
cynllunio cwis gyda’ch cydweithwyr 

neu ffrindiau ysgol, yn cael ei noddi 
i neidio allan o awyren, yn cynnal 
arwerthiant cacennau, neu’n rhoi awr 
neu ddwy i’n helpu yn un o’n siopau, 
rydym yn gaddo i chi bod rhywbeth 
y gallwch chi ei wneud i’n helpu ni 
i gyrraedd mwy o deuluoedd yng 
Nghymru a thramor.
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EIN CEFNOGWYR 
A’N GWIRFODDOLWYR 
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